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Onsdag 8. desember kl. 17.00 kan vi ønske 

velkommen til kombinert julebord og med-

lemsmøte på Flykafeen, Åshaugveien 153 
Vi skal i likhet med i fjor har vi vårt eget lokale nede i kjelleren. Her er det god plass og 

det er ingen påmelding. Inngang både nede mot veien eller gjennom restauranten. 

På medlemsmøtet i november ble det bestemt at lodgen skal sponse deler av kuvertprisen. Det 

gjøres på den måten  at alle betaler kr. 100,- til vår kasserer ved ankomst og vil da få en lapp 

som de leverer i kassen. Her betaler du selv det du vil drikke til maten. Kaffe og vann vil bli 

satt frem i lokalet vi skal være i. Vi begynner møtet med å spise oss gode og mette og all slags julemat og 

dessert. Deretter blir det medlemsmøte med de vanlige punktene. I tillegg skal president Helge Bjørn Skjul-

stad i Terje Vigen sette inn det nye styret. Og det skal deles ut pins til Johnny Solbakken for 50 års medlem-

skap, Britta J. Bøhn har vært medlem i 35 år og Ingun Rosten Larsen har vært med oss i 20 år. Disse har fått 

egen invitasjon. Håper det passer. Alle er bosatt i Sandefjord. Ellers blir det hyggelig prat rundt bordene og 

en liten utlodning. Håper du har anledning til ta å med en liten gevinst, så kanskje er noen heldige og får 

besøk av nissen litt tidligere. Håper vi sees, og ta gjerne med en venn eller to. 

Våre Flittige Liser har sitt julemøte fredag 3. desember kl. 18.00 hos Brit 

Wencke Kibsgaard, Skonnertveien 11A, 3138 Skallestad. Pga. matbestilling er det fint 

om du gir beskjed på tlf. 41329718. Det du skal drikke til maten og utover kvelden 

tar du med selv. 

Bowlingen har  sin siste fredagsbowling for i år 26. november kl. 18.00, men vi 

starter opp igjen med bowling siste fredag i måneden neste år. Og hvis interessen 

øker, kanskje vi også kan øke antall dager. 

Vi gratulerer Desember 3/12 Frode Kristian Hagen, 3/12 Laila Krüger, 20/12 Aage Rosland.  

Januar Harald Bugge, 12/1 Brit Wencke Kibsgaard, 27/1 Terryane  

Reinert 

Vi ønsker alle medlemmer og 

 deres familie en Riktig God  

Jul og Et Godt Nytt år 
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Redaktørens betraktninger 
Så er vi kommet frem til årets siste medlemsmøte og i likhet med i fjor avslutter vi året med mye god julemat,  innset-

telse av det nye styret, utdeling av pins til medlemmer som har lang fartstid i SoN og ellers de faste postene på våre 

medlemsmøter. Som dere ser på 1. side ble det vedtatt at lodgen sponser møtet, slik at alle medlemmer og ledsagere 

betaler 100,- kr. og det de skal drikke til maten. Resten av det kvelden koster dekker lodgen. Håper å se mange der. 

Ellers på novembermøtet ble deler av neste års program vedtatt. Det betyr at 2022 starter med en blanding av med-

lemsmøter og andre aktiviteter. Vi begynner onsdag 12. januar med medlemsmøte på Løkken. I februar blir det vår 

tradisjonelle bowling med middag/sosialt samvær på Vallø (dag ikke bestemt), onsdag 9. mars blir det igjen medlems-

møte på Løkken, det samme blir det onsdag 6. april. Pga. av påsken er dette en uke tidligere enn vanlig møtedag. I mai 

er det ikke bestemt noe, men det blir nok noe ute. Søndag 12. juni blir det pannekakefrokost på Eik som vanlig og hel-

gen 17.-19. juni er det D8 kongressen i Stavanger. Selv om du ikke blir valgt som delegat, er det lov for alle medlem-

mer å være tilstede som gjester og ha en hyggelig weekend med gode venner fra lodgene i Norge. 

På møtet i november hadde vi besøk av Jan Åge Søderlind fra Tønsberg 

Raiders som mottok diplom som bevis på at vi har bevilget kr. 10.000.– 

til klubbens arbeide for amerikansk fotball. Vi fikk også en flott oriente-

ring om hva klubben driver med. Så kanskje kan vi ta en tur til Gamle 

Idretten i løpet av våren og se på en kamp med juniorlaget. I forbindelse 

med besøket sendte jeg inn et lite referat og bilder til Tønsbergs Blad og 

Øyene. TB tok inn referatet, men uten bilder. I Øyene har jeg ikke sett 

noe ennå. På bildene ser vi vår president overrekke diplom til Jan Åge 

Søderlind og under ser vi glade givere og glade mottakere fra Raiders. 

Som dere ser på 1. side ble styret fulltallig etter valget i november. Men 

vi mangler en solskinnskomite, så hvis du kan tenke deg å sende ut hils-

ninger til de som runder år og ellers har behov for en oppmuntring, så ta 

kontakt med presidenten senest før slutten av desembermøtet. 

Håper vi sees 8. desember på Flykafeen.  Sven Anders, red 




