Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 2 - 24. årgang
Februar 2004

Tirsdag 10. febr. kl.
19.00 møtes vi igjen
i kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv
En måned er gått, og det er igjen tid
medlemsmøte.Vi begynner som vanlig med
en liten forretningsdel, før det er tid for den
sosiale delen med kaffe og litt å bite i.
Som foredragsholder denne kvelden har vi
fått Tore Asplin som vil fortelle oss om

Tønsbergs gater og personligheter som har vandret i dem

Dette er basert på den boken som Tore Aslin
har skrevet og denne er tilgjengelig på møtet.
Som vanlig blir det en liten utlodning, så ta
gjerne med en liten gevinst.

Nye medlemmer

På vårt januarmøte ble følgende tatt opp som
medlem av Oseberg Lodge: Anders K.
Hassum, Liv B. Drieberg, Terje Ringen,
Asbjørn Broen, Olav Sommerstad, Oscar
Kristiansen, Even og Gerd Gjengaar,
Ragnhild Jacobsen, Erik Kåre Frugaard og
Inger Krohn.

Vi gratulerer
6/2 Oscar K. Kristiansen
27/2 Ragnhild Jacobsen

Våre Flittige Liser
møtes neste gang hos Solveig S. Kjønnerød,
Kongslysveien 10 tirsdag 17. februar til
vanlig tid. For felles transport eller andre
spørsmål, ta kontakt på medlemsmøtet eller
ring 33 36 88 61. Ta med håndarbeid og godt
humør.
Samme sted blir det TUPPEWARE-PARTY
mandag 23. februar kl. 19.30. Hjertelig
velkommen begge kvelder.

Vinterens store sportsbe givenhet,
nemlig
bowlingkampen mellom

Oseberg Lodge og
Edvard Munch Lodge
finner sted
fredag 13.
februar
kl. 18.30
i Centrum
Bowlinghall i
Tønsberg

Møt opp senest kl. 18.15 for fordeling av
baner.
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 forhåpentligvis er det noen som har gjort
seg fortjent til en liten premie, eller trøst.
Hjertelig velkommen alle sammen. Og husk,
selv om du ikke skal bowle, kan du jo møte
opp og heie på dine favoritter og bli med ut
på by“n sammen med gode venner. Dette er
forspillet til den store bowlinghelgen i
Arendal 24.-25. april.
Og hver fredag fra kl. 18.30 treffer du noen
av oss i bowlinghallen, så det er gode
muligheter for litt trening for de kommende
arrangementer både for nye og erfarne.
Resultatet av handicapturneringen i januar
ble: 1) Arild 594, 2) Åsmund 576, 3) Per
541, 4) Martin 508, 5) Wenche 507, 6) Sven
Anders 475, 7) Solveig 456, 8) Else Mari
393. Bedre lykke i neste handicapturnering,
fredag 27. februar kl. 18.30.
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Fra presidentens skrivebord
Takk for sist til alle sammen. Når jeg nå igjen sitter for min PC
og skal prøve å snekre sammen denne avisen, er det med
visstheten om at vi har lagt et godt grunnlag for den videre
drift. Vi har økt medlemsmassen og vi har mange gode
aktiviteter foran oss.
Alle som kjenner Tore Asplin vet at han sitter inne med store
lokalkunnskaper om Tønsberg, og da fra en tid av Tønsbergs
historie som mange av oss kjenner igjen fra den tiden vi vokste
opp i byen. Så når han nå skal fortelle oss om gater, gatenavn
og personligheter som vokste opp i dem, kommer nok mange
av oss til å nikke gjenkjennende til mange av historie.
Som kjent er det to ting som ikke skal diskuteres på Sons of
Norways møter, nemlig religion og politikk. Jeg skal her derfor
bare kommentere pengeportalene slik: Ikke la dem hindre deg i
å komme på våre møter og ha en hyggelig kveld i måneden
med gode venner og forhåpentligvis interessante foredrag.
Sammen med denne avisen finner dere medlemslisten. Bruk
den og ta kontakt med noen av de som bor nærmest deg og
avtale felles kjøring. Det gjelder både til medlemsmøter, Flittige
Liser, Bowling og andre arrangementer. Dere får også tilsendt
en kalender hvor årets aktiviteter er skrevet ned. Legg dem
ved telefonen.
Innen vi treffes neste gang har noen av oss vært på seminar for
styremedlemmer på Utvandrermuseet på Hamar. Det er alltid
godt å friske opp sine kunnskaper, samtidig som en treffer gode
venner og plukker opp ideer og tips til ting som vi kan gjøre.
Samtidig fikk vi også ryddet opp litt på loftet til stor glede for
husets frue. Utvandrermuseet har nemlig tilbudt alle lodger i
Norge lagerplass. Derfor fikk 4 store pappesker fulle av
regnskapsbilag, referater og korrespondanse fra 1982 og frem
til 2002 en kjøretur fra Tønsberg til Hamar i snøværet. Og
skulle det være noen av dere nåværende/tidligere
styremedlemmer som også har gamle papirer liggende på loftet/
kjeller som dere vil bli kvitt, så ta kontakt med undertegnede, så
skal vi få lagret det sikkert for ettertiden.
Så da gjenstår det bare å vel møtt til en interessant byvandring
tirsdag 10/2 med Tore Asplin som guide.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

For deg mellom 9 og 23

Selv om snøen laver ned ute, er det ikke for tidlig å begynne å tenke på
sommeren.
CAMP NORWAY arrangeres i Selbu i tiden 19/6 -16/7 for ungdom
mellom 16 og 23 år. Brosjyre fåes på medlemsmøter.
CAMP LITTLE AMERICA er for aldersgruppen 9-12 år og finner sted
på Vangen Skisenter i Østmarka ved Oslo i tiden 8.-14. august. For mer
info og påmelding, kontakt Dagny Nystuen på tlf. 22 62 00 72.
STIPEND: 1. mars er søknadsfrist for 1. Astrid Cates/Myrtle
Beinhauger, 2. Nancy Lorraine Jensen Memorial, 3)King Olav V
Nowegian-American 4) Oslo International Summer School og 5) Camp
Norway. Søknadsskjema kan du få ved å henvende deg til Cindy Olson,
tlf. 00 1 612 821 4632, colson@sofn.com eller gå inn på
www.sonsofnorway.com.
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

USA-turen
Nå er det slutt på tenking, nå kreves handling og påmelding.
For noen uker siden var 4 av oss på Reiselivsmessen på
Lillestrøm og fikk mange gode tips, kontakter. og masse
brosjyrer og kart med oss hjem. Bl.a. var vi i kontakt med
Minnesota turistbyrå som skal sette oss forbindelse med
utleiebyråer som har 12- og 15-seters minibusser. Som kjent
har Avis og Hertz kun 7-setere. Videre ble vi av flere
reiseoperatører anbefalt å reservere plasser på flyet nå, betale
et depositium på kr. 1.200,- for så å ombooke billettene når
kampanjeprisene foreligger i august måned. Den endelige
prisen kan vi derfor ikke si nå, men vårens kampanjepriser til
Minneapolis ligger på mellom 4.500 og 5.000 kroner.
Restbeløpet betales 1 måned før avreise. Nå lurer du kanskje
på når og hva skal vi gjøre i USA?
Vi reiser fra Torp lørdag 2/10 kl. 0650 til Schippol og derfra
til Minneapolis.Etter at alle forhåpenligvis har fått sin bagasje
og kommet vel gjennom tollen, finner vi vår bil og setter kursen
mot Marsfield/Wisconsin og vår søsterlodge Myrmarken. Vi
tilbringer helgen der og i løpet av mandagen reiser vi videre.
Et alternativ er å dra til til La Crosse og Norskedalen. Et
annet er å dra mot Fargo og Bismarck. Senest torsdag vil vi
være i Minot. Vi vil da ha tordag kveld, hele fredag og litt av
lørdag i Minot og Norsk Høstfest. Her vil vi bl.a. treffe vårt
medlem Unni Fevang som har stand på Høstutstillingen med
hjemmelaget håndarbeid. I løpet av lørdagen setter vi kuren
mot Lakota og indianserreservatene der. Mandag 11/10 reiser
vi videre mot Grand Forks og Mayville-området. Onsdag
setter vi så kursen mot Minneapolis hvor vi ankommer torsdag
og her blir vi til flyet går tilbake til Norge lørdag 16/10. Dette
er bare i grove trekk reiseruten. Når den endelige
deltakerlisten er klar, vil vi komme sammen og studere
brosjyrer og se hva som kan være interessant å besøke. Så,
høres dette interessant ut, ring 33 36 88 61 eller skriv deg på
listen senest på medlemsmøtet 10. februar. Selv om du tidligere
har skrevet deg på som interessert, er det fint om du bekrefter
det nå. Umiddelbart etterpå sender vi listen til reisebyrået.

E-mail-adresser

Flere og flere får nå hjemme-PC og e-mailadresser. Vi vil forsøke å
bygge opp et register over Osebergs medlemmer som har e-mail.
Kanskje vi etterhvert kan sende vår medlemsavis på den måten?
Dermed kan vi spare litt porto samtidig som du får avisen raskere. Det
hadde derfor vært fint om du kunne sende din e-mail adresse til meg:
svkjoenn@online.no

På møtet 9. mars

får vi besøk av redaktør Torbjørn Gripesland som vil fortelle om
utvandringen til Amerika fra 1600-tallet og frem til i dag.

Happy Valentins-day 14. febr.

Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

