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Onsdag 13. februar kl. 19.00 er det igjen tid for
medlemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien Eik
Som alltid begynner vi møtene våre med en liten forretningsdel. Etterpå blir det sosialt samvær med kaffe og noe å bite i. En liten
utlodning blir det også, så har du anledning til å ta med en liten gevinst er det hyggelig. Vi vil også vise

BILDER FRA EN TUR TIL USA OG CANADA
OG/ELLER EN VIDEO FRA LINEDANCE-KURSET
Håper du har anledning til å være sammen med oss denne kvelden. Ta gjerne med en venn. Så sees snart.

Fredag 8. februar kl. 18.30 blir det bowling og sosialt samvær med mat og drikke
Det har etter hvert blitt en tradisjon at vi i februar samles til bowling på Vallø Bowling og etterpå
går over til ”naboen” Redningen og får oss litt å drikke og noe å spise på. Selv om du ikke skal
bowle er du hjertelig velkommen til å heie på oss som bowler og etterpå bli med inn og ha en
hyggelig kveld sammen. Det er jo bare noen dager til Valentins-dag, så dette er kanskje en mulighet for å ta med din
bedre halvdel og feire dagen litt på forskudd. Vi spiller 2 runder med bowling. Sko og kule får du lånt, så det skal ikke
hindre noen fra å være med. Fint om alle som skal bowle er på plass kl. 18.15 så vi kan få fordelt baner og være klare til
å bowle kl. 18.30. Hver enkelt betaler bowling, mat og drikke. Ta gjerne med en venn eller to. Det er jo også mulig å
bowle hver fredag fra kl. 18.30,så det er bare å ta turen til Vallø Bowling når du måtte ha lyst. Vi har alltid baner reservert på fredagene så du er alltid garantert at noen av oss er der. Her er både unge og gamle hjertelig velkommen til en
uhøytidelig start på helgen. Og ta gjerne med en venn eller to, her er det det sosiale som teller, enten du er proff eller
amatør. Tar vi en titt på medlemsavisa for februar 2004 kan vi bl.a. lese: Vinterens store sportsbegivenhet, nemlig bowlingkampen mellom Oseberg og Edvard Munch finner sted fredag 13. februar kl. 18.30 i Centrum Bowlinghall i Tønsberg. Etter den sportslige dysten har vi reservert bord på Big Horn Steak House hvor vi avslutter kvelden med noe godt
å spise og drikke etter den enkeltes ønske. Og forhåpentlig vis er det noen som har gjort seg fortjent til en liten premie,
eller trøst. Nå er vi jo alle i samme lodge, så nå blir det vel heller kamp mann mot mann, kvinne mot kvinne, eller kanskje en kamp om å få et bedre resultat enn i fjor. Uansett, så er det så langt jeg har funnet ut 15 års jubileum for dette
tradisjonelle bowling/middag opplegget når vi i snart møtes på Vallø Bowling/Redningen. Vi har reservert nok baner og
plasser på restauranten så det er bare å møte opp.

Våre Flittige Liser

har sitt neste møte mandag 11. februar kl. 12.00 hos Wenche Hanche, Sjøstrand 8, 4B
3209 Sandefjord. Er det noe du lurer på kan du jo ringe Wenche på telefon 99 69 75 09. Her kan du få en hyggelig formiddag med litt håndarbeid, skravling og litt å bite i.

Nye medlemmer

På vårt januarmøte fikk vi innmeldingsskjema fra Dag Vågslid, Dolvavegen 59, 3729 Skien og
Kjell Torbjørn Steinhaug, Hollav. S362, 3729 Skien overførte sitt medlemskap fra Lodge 999 til Oseberg Lodge 8-001.
Vi håper dere vil trives hos oss, og at vi sees på møter og andre arrangementer vi har. Velkommen skal dere være.

Vi gratulerer 1/2 Julie Lien 6/2 Oscar Kristiansen 9/2 Ranveig Moen,
10/2 Liv Kristin Høvring, 17/2 Tore Hytten 24/2 Else-Margrethe Hafredal,
28/2 Nils Otto Opland
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Redaktørens betraktninger
Da er årets første måned snart over, og vi har så langt sluppet unna den verste kulda og snømengden. Men selv om dagene blir lenger for hver dag, kan vi fortsatt få besøk av Kong Vinter lenge ennå.
Årets første medlemsmøte ble som vanlig en hyggelig kveld, og gledelig ble det 2 nye medlemmer denne kvelden. Noen
av de faste møtedeltakerne hadde meldt forfall pga. sykdom eller at de hadde dratt til varmere strøk.
Dessverre begynte årets også med den triste beskjeden om at ett av våre ærsmedlemmer, Raymond Kibsgaard, var borte.
Tar vi en titt på våre 3 lands kalendere, ser vi at den 6/2 er det Samefolkets dag,
10/2 er det Morsdag, 14/2 er det som ellers i verden Valentinsdagen og 21/2 er det
kong Harald V som fyller år. På den canadiske kalenderen er det markert for
Groundhog Day 2/2. Hos oss kalles dagen Murmeldyrdagen og er en festlighet
som feires i flere regioner i Canada og USA. Tradisjonen er basert på en mytologi
fra sentraleuropa som europeiske emigranter tok med seg til USA. Hvert år den
2/2 når dagen feires skal man i følge sagnet kunne bedømme hvor lang vinteren
kommer til å bli. 14/2 Valentines Day, 18/2 Islander Day (Prince Edward Island),
18/2 Family Day (AB, BC, NB, ON, SK) 18/2 Nova Scotia Heritage Day (Nove
Scotia) 18/2 Louis Riel Day (Manitoba) og 22/2 Yukon Heritage Day (Yukon). I
USA er det 1/2 Nasjonal frihetsdag og 1/2 Nasjonal kle deg i rødt-dag, 2/2
Groundhog Day, 3/2 er det Super Bowl, 5/2 Kinesisk nyttår 12/2 Lincolns fødselsdag, 14/2 Valentinsdagen 18/2 President-dagen. Denne dagen er til minne om alle amerikanske presidenter, inkludert
George Washington, den første presidenten. Noen av disse dagene er lokale og da er som regel alt åpent som vanlig,
men hvis det er nasjonale merkedager er som regel skoler og arbeidsplasser stengt.
Valentinsdag, på engelsk St. Valentine`s Day, 14. februar, er en dag som markeres både i verdslig og kirkelig sammenheng. Denne såkalte Alle hjerters dag eller Kjærlighetens dag feires med gaver eller oppmerksomhet i form blomster,
konfekt eller kort til den utvalgte. Feiringen i Norge har ikke røtter tilbake til kirkens katolske periode. I likhet med halloween,morsdag og farsdag er valentinsdag en spesiell feiring som har kommet til Norge ved påvirkning fra USA. Navnet på dagen peker mot en helgen. I den romerske fortegnelsen over martyrer er det to helgener med navnet Valentinus
som begge ble feiret 14. februar. I USA har kommersialisesringen av dagen gått svært langt. I 2015 ble det omsatt valtinsprodukter til en verdi av 144 milliarder kroner. I Norge regnet handelsstanden i Norge med å selge varer for 255 millioner kroner i 2015. I 1998 og 1999 utga Posten egne valentinsmerker. Selv om mange synes at Valentinsdag og mange
andre dager er ”sprell” fra handelsstanden for å selge mest mulig, er det jo hyggelig å kunne gi en liten oppmerksomhet
til en man er glad eller kanskje en som trenger en liten oppmuntring.
Som dere kunne lese i januaravisa har, med få unntak, alle medlemsaviser fra nr. 1 i oktober 1981 og frem til i dag blitt
digitalisert og er nå tilgjengelig på vår hjemmeside. Den gang kostet det kr. 2.30 å sende ut medlemsavisene. I dag koster det kr. 14,00. Derfor er vår kasserer veldig takknemlig for alle som kan motta medlemsavisa pr. e-post gjør det. Har
du ikke allerede gitt beskjed om at du ønsker å motta medlemsavisa pr. e-post, så send en mail med din e-postadresse til
redaktøren så vil den neste medlemsavisa havne i innboksen din istedenfor i postkassa ute. Da vil du kunne lese avisa
uansett hvor du befinner deg i verden så lenge du har tilgang til en PC, nettbrett eller på mobilen.
Da gjenstår det bare å ønske alle velkommen til våre arrangementer i februar og god Valentinsdag.
Sven Anders, red.

Til minne

Et av våre æresmedlemmer, Raymond Kibsgaard, gikk bort søndag 6. januar og ble begravet fra Nøtterøy kirke fredag 18. januar hvor mange av Osebergs og andre Sons of Norway medlemmer deltok. Raymond ble medlem av Sons of Norway 15/9 1967 mens han bodde og jobbet i USA. Han ble tidlig engasjert i arbeidet med å starte en
Sons of Norway lodge i Tønsberg. Han var Osebergs første kasserer og redaktør. Han var også med i den gruppen som
dro fra Norge som observatører til den internasjonale kongressen i Madison Wisconsin i 1982 hvor det ble bestemt at
Norge skulle bli det 8. distrikt i Sons of Norway. På stiftelsesmøtet for D8 i Kristiansand 20. november 1982 ble Raymond valg inn i styret som styremedlem. Han fikk etter hvert også mange oppgaver i D8 ledelsen. Våre tanker går til
Brit Wenche, Yvonne og Rodney og den øvrige familie. Vi lyser fred over Raymonds minne.

Har du endret

bostedsadresse, fått nytt telefonnummer eller byttet e-post adresse? Da vil vi gjerne få beskjed
om det slik at all post fra hovedkontoret i Minneapolis og fra lokallodgen kommer riktig frem.
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

