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Mjøsturen 2002
Oppfølgeren til fjorårets suksesstur til Rogaland
er klar, og har fått navnet “Mjøsturen 2002” og
finner sted i tidsrommet 28/6 - 30/6. Vi reiser med
Tønsberg Bussreisers nye turbil med Runar
Tverberg bak rattet og Arne Jacobsen som sikker
reiseleder. Avreise fra Tønsberg/Stokke ca. kl.
07.30 fredag 28/6 og turen går da først til
Krøderen, hvor det blir en times båttur med M/S
“Kryllingen” som bringer oss til Villa Fridheim,
kjent fra TV som Soria Moria. Videre går turen
via Hønefoss til Hadeland Glass, Søsterkirkene
og en varm lunsj på Lygnaseter før vi kjører videre
til Gjøvik og Fjellhallen. Dagens etappe ender opp
på Honne Hotell og Konferansesenter, fint
beliggende i skogsterreng med utsikt over Mjøsa.
Dette blir vår base for helgen. Her får vi middag,
muligens grillkveld. Lørdag 29/6 drar vi til
Lillehammer, hvor deltagerne kan velge mellom:
Maihaugen, olympisk museum, kunstmuseum,
glassblåserhytte, kjøretøyhistorisk museum, flere
gallerier og trivelige gater. En tur til Bjørnsons hjem
Aulestad er også en mulighet. Etter Lillehammer
besøker vi Prøysenhuset og Prøysenstua. Lørdag
kveld blir det middag med hyggekveld på hotellet.
Søndag 30/6 går turen over til Hedemarksiden, til
Hamar med Jernbane-museet og Domkirkeodden,
til Løten med det gamle brenneriet og lysstøperiet,
og til utvandrermuseet i Stange. På veien videre
sydover blir det stopp ved Eidsvollbygningen. Der
blir også middag på Nebbenes kro. Prisen blir
ca. kr. 1350, avhengig av antall deltakere. Det
dekker bussreisen, båtturen, to netter med frokost
på Honne, varmt måltid (Lygnaseter og Nebbenes)
fredag og søndag, og middag på hotellet fredag
og lørdag. Bindende påmelding til Arne Jacobsen
tlf. 33 33 68 08 innen 15. april, men det lønner
seg å være tidlig ute, da mange allerede har meldt
seg på. Fullstendig program sendes ut sammen
med betalingsgiro. God tur.

Tirsdag 12. mars kl.
19.00 i kantina til
Nøtterø Sparebank, Teie
treffes vi igjen til medlemsmøte. Foruten å behadle
de sakene som står på sakslisten, blir det
bevertning og hyggelig prat med gode venner.
Forhåpetligvis kommer det også mange fra Horten
til oss denne tirsdagen. Vi får også besøk av
Gulborg Søvik som vil vise lysbilder og fortelle

�I Otto Sverdrups fotspor�
Guldborg Søvik var sammen med Lars Robert
Holte de norske deltakerne i “Otto Sverdrup
Centennial Expedition 1999-2000”, en ekspedisjon
til Ellesmereøya i det arktiske Canada. Vi følger
ekspedisjonen på seilturen fra Norge til Grønland
og det arktiske Canada, og den seks uker lange
skituren på leting etter Slutsvarden, Sverdrups
varde som ingen ennå har funnet. De har også
skrevet en bok om denne turen, og den vil være
til salgs på møtet for kr. 210,-. Velkommen.
SAKSLSTE: 1) Økonomisk støtte. 2) Valg av
delegater til kongressen. 3) Innkommen post. 4)
Eventuelt.

Søknad om medlemskap
Det foreligger søknad om medlemskap fra Wenche
Jacobsen, Ilebrekkeveien 48, 3114 Tønsberg og
Mona-Llisas Berglund, Losveien 11, 3148
Hvasser. De er anbefalt av hhv. Else-Mari
Christiansen og Inger Helene Arpas.

Vi gratulerer
12/3 Lars Andersen
16/3 Else Mari Christiansen
20/3 Halldis Eriksen
21/3 Jan Roger Bodin
22/3 Wilhelm Pettersen
26/3 Trond Kjønnerød
28/3 Gunnar Gallis
 2/4 Marion Rygh

Våre �Flittige Liser�
møtes neste gang mandag 18. mars til vanlig tid
hos Torild Trolsrud, Revetal. Er det noe du lurer
på, ring Torild 33 06 29 34 eller ta kontakt på
marsmøtet. Ta med håndarbeid og godt humør.
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Søster Lodger Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry,  1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

Fra presidentens skrivebord
OL er over, og det er tid for å komme seg ut av godstolen og
vekk fra TV. OL eller ikke OL, jeg syntes oppmøtet på 23 på
februarmøtet midt mellom målpasseringen på jentenes 10 km
og starten på guttenes 15 km. var en OL-medalje verdig. Det
var tydelig at mange hadde lyst til å høre om de turene som
Marit Svennevik tilbyr til USA. Fikk du ikke anledning til å
høre om disse,  har vi flere brosjyrer liggende som du kan få
på et senere møte. Og foruten Marits turer vil du i denne avisen
få flere tilbud både innen- og utenlands. Turen vi får høre om
på marsmøtet, er vel kanskje ikke noen vanlig chartertur som
jeg vil anbefale for folk flest, men det blir helt sikkert veldig
interessant å høre om de opplevelsene de hadde, de som tok
denne turen i Otto Sverdrups fotspor.
Foruten foredrag og kosen med gode venner, må vi ikke glemme
at vi også har noen “forretningssaker” å ta vare på. Vi har fått
søknad om økonomisk støtte fra en blind skiløper som skal
delta i Ridderuka. Styret legger fram en positiv anbefaling på
møtet, så blir det opp til medlemmene om vi skal støtte eller
ikke. Videre må vi velge delegater og varamenn til
distriktskongresen på Selbu 13.-16. juni. Tenk over om dette
kan være noe for deg, og still opp som kandidat. Valget må
gjøres på marsmøtet. Så håper jeg vi sees den 12.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Minneord
Også i februar var det dessverre et av våre medlemmer som
gikk bort. Den første beskjeden som møter oss etter hjemkomst
fra en hyggetur til London, er beskjeden om at vår gode venn
og nabo, Svein Kåre Gustavsen, var omkommet etter en
bilulykke tidligere samme dag, søndag 17. mars. Som den
hjelpsomme mannen Svein alltid var, hadde han sagt ja til å
kjøre avisbilen for en venn mens han var på ferie. Dette skulle
dessverre bli Sveins siste vennetjeneste. Svein hadde vært
medlem av Oseberg Lodge siden juni 1989. Så aktiv Svein var
på mange måter, hadde han ikke tid til å komme på så mange
medlemsmøter, men han prøvde alltid å få tid til våre
bowlingkvelder, og han stilte i mange år sin hage til disposisjon
når vi skulle avvikle vår tradisjonelle pannekakefrokost. Våre
tanker går i disse dager til hans datter Heidi og barnebarna
Joachim og Elise. Vi lyser fred over Svein Kåres minne.

Endringer i distriktsstyret
Da sekretær Einar Sanstøl har meldt seg ut av Sons of Norway,
er det foretatt noen endringer i distriktstyret. Fram til kongressen
på Selbu i juni, ser styret slik ut: Fungerende president Arild
Dragsten, fungerende sekretær Grethe Magnussen, kasserer
Ingrid M. Kallestad, styremedlem Odd Harald Olsen og
fungerende styremedlem Ole Hillestad. Dette ble behandlet på
presidentmøtet 16/2, og selv om det var en del uenighet i måten
dette er blitt gjort på, var det også enighet om at var en akseptabel
løsning siden det er så kort tid igjen til kongress og nyvalg.

Weekendsamling 13-14/4
Terje Vigen Lodge i Arendal inviterer igjen til bowling og hyggekveld.
Det blir som vanlig overnatting og fest på Norlandia Sørlandet Hotell
i Grimstad og bowling i Arendal. Antall spill er 4 hvor de 3 beste
damer og herrer fra hver lodge utgjør et lag hvor premiene er fine
vandreskjold, ellers er det premier til de beste 4 serier og beste enkel
serie, samt rød strike. Bowlere fra Østlandet begynner kl. 11.00, fra
vestlandet kl. 14.00. Pris på bowlingen er kr. 150,- + skoleie. Pris pr.
person som inkluderer overnatting, lunsjbuffet lørdag, middag lørdag
kveld og frokost søndag er kr. 595,- i dobbeltrom. Enkeltromstillegg
kr. 200,-. I tillegg betales kr. 50,- pr. pers. for musikken. Det blir servert
lunsj for tilreisende enten før eller etter bowlingen. Påmelding på
medlemsmøtet eller bowlingkveldene innen 2/4 eller direkte på tlf. 37
04 44 54, 37 05 96 70, 37 01 54 62. Vi håper mange fra Oseberg kan delta,
enten som bowlere eller som heiagjeng og festdeltakere.
SÅ NÅ er det viktig at så mange som mulig møter opp på våre
bowlingkvelder hver fredag (også  langfredag)  i  Centrum Bowlinghall
fra kl. 18.00 så vi står godt rustet til å forsyne oss av premiebordet i
Arendal. Også heiagjengen bør måte opp og øve på kampropene.
Handicapturnering i februar: 1) Martin 565, 2) Else Mari 562, 3) Solveig
542, 4) Sven-Anders 515, 5) Arild 496. 6) Per 490. I januar: 1) Sven-
Anders  566 2) Else-Mari 558, 3) Per 557 4) Arild 537,  5) Solveig 486

Trekning i Reiselotteriet 2001
De heldige vinnere ble: 1. premie 2347 Liv Refstie, Kristiansand. 2)
2843 Henriette Haaland, Bergen. 3) 7189 Reidar Christoffersen,
Tønsberg. 4) 3105 Max S. Arnkværn, Eidsvold. 5) 4508 Jon Bjorheim,
Stavanger. 6) 2252 Johannes Østenfjells, Kristiansand. 7) 3097 Knud
O. Staurland, Ryfylke. 8) 4200 Åse Andersen, Arendal. 9) 1125 Fred
Bjerke, Kristiansand. 10) 5219 Toris Stenberg, Dalbuen. Vinnerne er
tilskrevet.

Tur til Riga - Tallin
Ramnes Trekkspillklubb inviterer medlemmer av Oseberg Lodge til å
være med på deres jubileumstur til Riga - Tallin i tiden 30. mai - 6. juni.
Pris ca. kr. 6.500. Det blir buss fra Tønsberg til Stockholm og ferge
derfra. 2 netter på båten og 3 netter på hotell. Vi håper å kunne ha flere
opplysninger på medlemsmøtet eller i aprilavisen. Du kan jo også
ringe Erik Lie på tlf. 33 39 64 88 hvis du vil vite mere.

Tur til USA og Island 9.-23. juli
Turen går fra Oslo via Reykjavik til Minneapolis/St. Paul. Med buss
fortsetter reisen til Fargo, Medora, Billings, Yellowstone Natinal Park,
Cody, Deadwood, Black Hills, Pierre, Sioux Falls og tilbake til
Minneapolis før vi fly til Reykjavik. Her får vi en natt før turen ender
i  Oslo 23. juli. Avhengig av antall deltakere ligger prisen på fra. 19.900
til 23.800 og dette inkluderer flyreisen Oslo-USA t/r, alle hoteller,
frokoster, middager, sightseeing, inngangspenger gårdsopphold,
busstransport,1 guide i USA og på Island som snakker norsk, samt 1
norsk reiseleder under hele turen. Turen arrangeres av Nærland Trans
Glode i samarbeide med Icelandair. Påmelding innen 1. mai til Tore
Nærland på tlf. 51 48 38 05. Her kan du også få flere opplysninger.
Fullstendig program kan du også se på medlemsmøtene.

Bernt Balchen Travel
har også sendt oss brosjyrer på de turene de arrangerer. Her finner du
USA-turer, Spania-turer, cruise-ferie, weekend-turer m.m. Brosjyrerer
kan du få på medlemsmøtene.


