Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 3 - 24. årgang
Mars 2004

Neste medlemsmøte
avholdes tirsdag 9.
mars kl. 19.00 i
kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv
Nok en gang kan vi invitere til medlemsmøte
på vårt vanlige møtelokale. Også denne
gangen åpner vi med en forretningsdel, før
vi får kaffe med nogot attåt. Og til den sosiale
delen får vi besøk av Torbjørn Greipsland
som vil holde foredrag over emnet

Utvandringen til Amerika

som bygger på boken Drøm og dramatikk i
det norske Amerika. Vi får høre om nordmenn
som vervet seg til Borgerkrigen. Dessuten
noen ord om norsk utvandring til New York
på 1600-tallet. Og litt om bl.a. Helga og
Klara Østby, norsk mor og datter, som gikk
tvers over det amerikanske kontinent i et
forsøkt på å få en belønning for derved å
redde deres farm…Og litt om Marwin
Eastvold som plantet et fly i hagen til ære
for de farmene som overlevde landbrukskrisa
i 1980-årene. Og noen glimt fra den årlige
nordiske fest i Decorah.
SAKSLISTE: 1) Kongress 2004, 2) Bowling, 3) Innkommen post. 4) Eventuelt.
13. APRIL får vi besøk av Rolf Erik
Solheim som vil fortelle om den eneste
norske unitarforsamling i verden som finnes
i Hanska, Syd-Minnesota. Velkommen.

Vi gratulerer
12/3 Lars Andersen
16/3 Else Mari Christiansen
20/3 Halldis Eriksen
26/3 Trond Kjønnerød
27/3 Knut Håkon Evju
28/3 Gunnar Gallis

Bowling
Terje Vigen Lodge inviterer
igjen til weekendsamling
med bowling og fest helgen
24.-25. april. Opplegget er
som i fjor, og prisen pr. pers.
i dobbeltrom er kr. 695,- som
inkluderer lunsj og fest lørdag
samt frokost søndag. Enkeltromstillegg kr. 200,-. Pris for bowling er kr. 175,-. Det
spilles 4 runder. Komplett program med priser
og tider fåes på vår bowlingkveld eller på
medlemsmøtet. Siste frist for påmelding er fredag
2. april. Ellers så hadde vi en hyggelig bowling og
hyggekveld på Big Horn Steakhouse sammen med
Edvard Munch lodge fredag 13/2. Vi var totalt 16
som bowlet og 18 som hygget som med god mat
og drikke etterpå. De flest spilte 3 runder, men
resultatene ble regnet ut etter de 2 beste seriene.
Osebergs herrer fikk disse resultatene: 1) Martin
328, 2) Arild 309, 3) Sven-Anders 308, 4) Per
264 5) Åsmund 229, 6) Jan Erik 130. Våre damer
fikk disse resultatene: 1) Else Mari 304, 2) Solveig
292, 3) Torild 184. Edvard Munchs damer spilte
slik: 1) Kaia 180, 2) Brit 141, 3) Kari 133. Og våre
gjestende herrer spilte slik: 1) Bjarne 223, 2)
Wilfred 204, 3) Jan 187, 4) Bjørn 137. Dette var
2. gang vi arrangerte et slikt “Vestfoldmesterskap”
og forhåpentligvis blir det flere i årene fremover.
Men vi bowler jo ikke bare i forbindelse med
festlige anledninger. Nå kan man jo kanskje si at
hver fredag kl.18.30 i bowlinghallen er en fest for
alle som møter opp, enten det går bra/mindre bra/
dårlig (stryk det som ikke passer). Resultatet fra
vår uhøytidelige handicapturnering i februar ble:
1) Per 513, 2) Martin 504, 3) Sven-Anders 498,
4) Else Mari 481, 5) Solveig 471, 6) Wenche 407,
7) Åsmund 406, 8) Jan Erik 127 (1 serie). Neste
handicapturnering fredag 26. mars. Vel møtt alle
sammen til bowling hver fredag kl. 18.30.
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Fra presidentens skrivebord
Omtrent samtidig som disse linjene skrives, går fristen for å
betale medlemskontingenten ut. I skrivende stund vet jeg ikke
hvordan vi ligger an, men jeg håper alle som har fått tilsendt
giroen benytter den, og betaler kontingenten. Har du lagt den
på et lurt sted og ikke finner den igjen, ta kontakt så sender vi
deg en ny. Enten du er aktiv eller passiv, betyr du like mye for
oss i Oseberg Lodge. Kontingenten kan betales via bank eller
kontant til vår kasserer. Vi forsøker hele tiden å ha noe for
enhver interesse på våre møter. Og som medlem kan du ved
å være tilstede på møtene påvirke de programmene vi har.
Både i mars og april har vi temaer vedrørende USA, i mai får
vi vite mer om Aktive Fredsreiser og i august har vi tenkt å
legge medlemsmøtet til en båttur i skjærgården. Mer om alt
dette og vårt øvrige program utover året får dere vite via
medlemsavisen vår og på medlemsmøtene. Dersom du allikevel
ikke ønsker å fortsette som medlem i Sons of Norway/Oseberg
Lodge, ber vi deg ta kontakt enten pr. telefon, brev eller email. Dermed slipper du å motta purring på kontingenten og
det er lettere for oss å ajourføre vårt medlemsregister.
Ellers registrerer vi med glede at vi går mot lysere tider. Solen
begynner å varme litt på dagen og kveldene blir lenger og
lenger. Det gjør det triveligere å gå ut om kvelden etter at
jobben er over. Det håper jeg dere benyttere dere av tirsdag
9. mars. Som dere ser på forsiden tror jeg at jeg kan love
dere en interesant kveld sammen med vår foredragsholder.
Ellers er det tid for å velge hvem som skal være våre delegater
og varamenn til kongressen som avholdes i Haugesund. Vi
kan sende 3 delegater, men styret går av økonomiske grunner
inn for å sende 2. Men det er dere medlemmer som bestemmer
antallet og hvem vi skal sende på marsmøtet. Her må også
eventuelle forslag som ønskes behandles på kongressen tas
opp og vedtas. Har dere tanker om hva som bør behandles
på kongress, sett opp et forslag selv eller ta kontakt med noen
i styret om dine tanker, så kan vi i fellesskap lage et forslag.
USA-turen er nå bestilt, og forhåpentligvis har de som har
meldt seg på fått, og betalt, depositumet for turen. Jeg har fått
hilsen fra Dorothy Berg, president i Myrmarken Lodge i Wisconsin, og de gleder seg til å få besøk fra Oseberg.
Jeg har også fått hilsen fra Dolores og Rodney Baldry, som
mange av oss kjenner fra tidligere besøk i Tønsberg. De
kommer til Norge i august med en kulturutvekslingsgruppe.
Om de kommer til Tønsberg er ennå ikke bestemt, men jeg
skal holde dere oppdatert.
Så håper jeg at jeg treffer mange av dere på marsmøtet vårt,
og i mellomtiden kan dere jo nyte vårsolen og se etter typiske
vårtegn. Den første som bringer med seg en hestehov på et
møte skal slippe å betale inngangspenger den gangen.
Med broderlig hilsen Sven-Anders
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Kongress i Haugesund
Årets D8-kongress avholdes på Raddison SAS Park Hotell i
Haugesund med Haugaland Lodge 8-018 som vertskap i tiden
10.-13. juni. Det begynner med komite-møter og velkomstparty
torsdag 10., mens selve kongressen åpner fredag 11. og
avsluttes med innsettelse av det nye styret og bankett lørdag
kveld. Hjemreise etter frokost søndag. Selv om du ikke skal
være delegat, er det muligheter til å være tilstede. Pris for ikkedelegater i enerom er 3.250,- og i dobbeltrom kr. 2.550,-. Dette
inkluderer alt fra torsdag kveld til søndag. Reiseutgifter kommer
i tillegg.
Som vanlig ved alle SoN-kongressen arrangeres det også en
håndarbeid-utstilling der alle kan stille ut ting de har laget. Enten
du driver med rosemaling, veving, brodering, søm, strikking,
hekling, treskjæring, er ung, gammel, amatør eller proff kan du
delta. Arbeidene må være 2 år eller yngre, du kan kun delta
med 2 arbeider i hver kategori og alle arbeidene må være tilstede
senest 10. juni. Arbeidene bedømmes av en jury på 3. Det skal
deles ut 3 premier i hver klasse, og de beste kan bli sendt til
den internasjonale kongresse n i august. Mer info på
medlemsmøtene, eller ved å kontakte Ole Hillestad på telefon
22 30 70 54 eller på e-mail hilleslu@online.no

Selbu-skjerf

Nidaros Lodge har fortsatt noen av de skjerfene som ble gitt
som gave til delegatene på kongressen i 2002. Skjerfene er i
Selbu-mønster og SoN-logo. Pris kr. 150,- + porto. Skriftlig
bestilling til Nidaros Lodge, postboks 2212, 7412 Trondheim.
Evnt. spørsmål til Per Konrad tlf. 73 52 12 86.

Aktive Fredsreiser

Som kjent får vi besøk av en representant derfra på vårt
maimøte. Da får vi vite mer om deres reisetilbud og det andre
de driver med, men vi nevner her at de arrangerer en tur med
start 19/6 med påstigning i Stokke kl. 08.00 med besøk bl.a. i
Krakow, Oswiecim, Swiebodzin, Berlin, Blumberg og med retur
i Stokke søndag 27. juni. Pris ca. kr. 4.500 avhengig av rom og
lugar-type osv. Flere opplysninger på vårt marsmøte eller
direkte kontakt på tlf. 37 15 39 00, e-post: kontor@fredsreiser,
www.aktive-fredsreiser.no.

Våre Flittige Liser

bestemmer tid og sted for sitt neste håndarbeids- og hyggemøte
på medlemsmøtet i mars. Dersom du ikke kommer på
medlemsmøtet, kan du ringe 33 36 88 61 for info.

Verv og vinn

I tiden 1. januar til 30. juni 2004 inviterer Sons of Norway alle medlemmer
til å verve nye medlemmer i aldersgruppen 30 til 55 år. Det er satt opp
en tur med Icelandair for 2 mellom Oslo og valgfri flyplass i USA som
Icelandair trafikerer i premie til beste verver.

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

