Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 3 - 27. årgang

Mediahuset er
stedet tirsdag 13.
mars kl. 18.00
Denne gangen samles vi til medlemsmøte/
bedriftsbesøk i det nye Mediahuset hvor
Tønsbergs Blad/TV Vestfold holder hus nå.
For mange er nok dette huset bedre kjent som
Pelagosgården og ligger på Brygga i
Tønsberg. Håper mange har anledning til å
være sammen med oss denne tirsdagen.
Foruten omvisning håper vi å kunne avvikle
et kort medlemsmøte for å gi litt informasjon
og gå gjennom eventuelle saker. Og husk,
vi begynner en time tidligere enn vanlig.
Ikke noe lotteri denne kvelden. Velkommen.

Nytt medlem
På februarmøtet ble Kari Følstad, Åsane 27
E opptatt som medlem. Velkommen.

Vi gratulerer
15/3 Victoria H. Kjønnerød
16/3 Else Mari Christiansen
18/3 Wenche Jacobsen
26/3 Trond Kjønnerød
27/3 Knut Håkon Evju
28/3 Gunnar Gallis

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte mandag 19. mars hos
Solveig Sørensen, Åsane 25 E Sandefjord. Ta
kontakt på medlemsmøte 13/3 for å avtale
felles transport. Er det noe du lurer på, kan
du også ringe Solveig på tlf. 33 47 49 95.

Tubfrim
Du husker vel å klippe av frimerkene før du
kaster konvolutten/kortet. Ta også vare på
brukte Telekort. Trenger du samleesker, ta
kontakt så skal vi sørge for at du får det. Hva
med en på jobben???

Mars 2007

Bowlingen
Centrum Bowling er nå stengt, og fom. fredag
2. mars har vi flyttet vår faste bowlingkveld til
Sjøsiden Bowling på Vallø. Det var her vi hadde
vår spede begynnelse for ca. 20 år siden.
Nøyaktig hvor lenge vi har spilt bowling vet
jeg ikke, men jeg har funnet tilbake til
medlemsbladet for april 1989 og da spilte vi
bowling i Tønsberg, så vi har i hvert fall holdt
på i over 17 år.
WEEKENDSAMLING
Terje Viken Lodge inviterer alle til bowling
og sosialt samvær 31/3-01/04. Vi starter med
bowling i Arendal fra kl. 11:00 og fortsetter
med fest og overnatting på Norlandia
Sørlandets Hotell i Grimstad. Pris bowling
(4 serier) kr. 200,-. Pris for fest/overnatting i
dobbeltrom
er
kr.
850,pr.
pers.
Enkeltromstillegg kr. 200,-. Siste frist for
påmelding er mandag 26. mars. Mer info kan
du få på bowlingkveldene eller på møtene.
VINTERENS STORE lokale begivenhet,
nemlig bowling/hyggekveld mellom Oseberg
og Edvard Munch fant sted fredag 16. februar.
Etter at alle fikk handicap ut fra fjorårets
resultat, ble listen seende slik ut: Damer: 1)
Solveig 549, 2) Wenche 498. 3) Anne Lise
468, 4) Else M 430. Herrer: 1) Ivar 605, 2)
Bjarne 519 3) Jan 518 4) Torstein 510, 5)
Martin 504 6) Arild 486 7) Åsmund 465 8)
Sven 460. Etterpå var det sosialt samvær med
premieutdeling, noe å bite i og hyggelig prat
både for bowlere og supportere.
HANDICAPTURNERINGEN i februar fikk
dette resultatet: 1) Arild 553, 2) Sven Anders
541, 3) Solveig 519, 4) Anne Lise 583, 5)
Torstein 480 6) Martin 479. 7) Else Mari 463.
Dette var også vår avskjedskveld med Centrum Bowling. NÅ TREFFES VI PÅ
SJØSIDEN BOWLNG VALLØ

B
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Fra presidentens skrivebord

Barneskirenn på Gautefall

Vi har tatt fatt på mars måned og forhåpentligvis er det
vårmåneden mars som vi starter på, og ikke en mars som vi
hadde i fjor hvor sneen lavet ned.Denne gangen skal vi ikke
møtes på vårt faste møtested, Tønsberg Arbeiderforening, men
vi skal tirsdag 13/3 kl. 18.00 få en omvisning i det nye
Mediahuset i Tønsberg. For mange kanskje bedre kjent som
Pelagosgården. Det ligger på Brygga i Tønsberg. Her holder
nå Tønsbergs Blad og TV-Vestfold til. Det kan bli en
interessant kveld så jeg håper mange har anledning til å komme.
Siden sist har vi fått melding om at en god venn av Oseberg
og Tønsberg har gått bort, nemlig Rodney Baldry fra Billings
i Montana. Han døde på “sommerstedet” Meza i Arizona.
Første gang vi traff Rodney og hans kone Dolores var
sommeren 1987 da de besøkte Oseberg/Tønsberg sammen
med Baldrys Squaredancegruppe og siste gang var i august
2004 da de var reiseledere for ca. 20 amerikanere på
Norgesbesøk. Hvert år har vi gledet oss over julebrevet fra
Rodney hvor han har stor glede av å utdype Dolores` lefser.
De tror jeg var brukbare til alt annet enn å spise. Vi lyser fred
over Rodneys minne og våre tanker går til Dolores og den
øvrige familie.
Som dere kanskje har lest, feirer Tønsbergmessen 40 år i år.
I den anledning er det planlagt et opptog fra sentrum opp til
Messeområdet hvor alle foreninger/organisasjoner kan delta
og få vist seg frem for publikum. De som deltar får gratis stand
hele messeperioden. Styret synes dette er en god ide for å
markedsføre oss. Vi venter på mer informasjon og vi vil ta
opp dette med dere medlemmer når vi vet mer. Messen begnner
12. mai og avsluttes 20. mai
Ellers er det på tide å tenke på vårt årslotteri. Alle som kan
bidra med en gevinst til dette bes ta kontakt med styret. Vi
håper å starte loddsalget i august og avslutte i november.
Det har også kommet mail fra den internasjonale kasserer
Gene B Brandvold som takker for et hyggelig besøk på vårt
januarmøte.
Og til alle dere med barn og barnebarn, håper dere benytter
dere av de tilbudene for yngre som dere ser på høyre side.
Da gjenstår bare å ønske alle hjertelig velkommen til omvisning/
medlemsmøte tirsdag 13/3 kl. 18.00 på Mediahuset.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

24. mars kl. 11:00 i skibakken på siden av hotellet

Nordmenns drømmereisemål: Amerika
Ifølge en undersøkelse analyseselskapet Visendi har
gjennomført for Dagbladet, drømmer fire av ti nordmenn om
å kunne reise til USA. Deretter følger Australia, Italia og Thailand. En god del flere menn enn kvinner drømmer å reise til
USA og/eller Brasil. Italia og Frankrike er mer populære blant
kvinner. Flest unge vil til USA.

Husk å invitere med familie og venner. Jo flere vi blir, dess hyggeligere
blir det! Blir vi nok i ulike kategorier, satser vi på langrenn, en liten
utfor-/slalomløype og en liten akebakke for barn opp til 15 år. Det blir
premier og diplomer, samt pølser og brus til barna. Foreldre tar med
seg egen mat og drikke. Prisen blir som tidligere år, kun kr. 100,- pr.
barn.
Vi ønsker tilbakemelding med navn og alder på de aktuelle deltagere
til Barneskirenn innen 16. mars til fredbjer@online.no Vi har fått
gode priser, selv om vi har måtte akseptere noe høyere enn i år og
forrige år. Prisene ser slik UT:
På hotellet: Kr. 1.650,- inkl. 1/1-pensjon pr. person på dobbeltrom
(normalpris 2007 er 1.890,-)
Leiligheter for 10 personer: Kr. 2.980,- pr. leilighet (normalpris kr.
3.980,-). Prisen tilsvarer kr. 149,- pr. person pr. døgn. Dette må sies å
være særdeles gunstig. Plass på hotellet bestiller du direkte på telefon
35 99 50 00 så snart som mulig og henvis til Sons of Noway-avtalen.

Camp Little America
er en camp for barn i alderen f.om. 9 t.om. 12 år. Den avholdes på
Vangen leirskole/skistue på Siggerud utenfor Oslo. Pris kr. 3000. Den
starter søndag 29. juli og avsluttes lørdag 4. august. Det er mulighet
for å få støtte både fra D8 og fra lokallodgen. Foruten å lære engelsk,
får deltakerne lære om norsk emigrasjon til Amerika, om borgerkrigen
mellom sør- og nordstatene, om berømte indianere, lære amerikan
sport m.m. Påmeldingsskjema kan fåes ved å ta kontakt på
medlemsmøtene eller ta direkte med Dagny Nystuen på
dnystuen@c2i.net så sender hun det du trenger pr. mail.

Distrikt 8
fyller 25 år 20. november i år. Dette blir feiret med fest i Thon Hotell,
Vika i Oslo lørdag 15. september. Mer info om dette arrangementet
kommer senere. For å få en oversikt over plass- og rombehov ønsker
festkomiteen å høre fra deg så tidlig som mulig. Du kan sende en
uforpliktende henvendelse til hilleslu@online.no Oseberg Lodge var
godt representert ved innstiftelsen i Kristiansand for 25 år siden, så
det hadde vært hyggelig med mange fra oss også denne gang.

Bruker du PC
Medlemsavisen du nå holder i hånden kan du isteden få direkte til din
PC. Send din e-post adresse til svkjoenn@online.no så vil du neste
måned kunne lese medlemsavisen på din PC. Du får avisen raskere og
lodgen sparer porto. Og uanaett hvor i verden du er, har du adgang til
en PC, kan du også lese avisen og få siste nytt fra Oseberg. Klikk degi
inn på www.sonsofnorway.no, deretter klikker du lodgene i Norge som
du finner på venstre side. Da får du opp alle lodgene i D8. Her kan du
lese lodgeaviser og få informasjon om lodgene i Norge. Du kan jo
også gå inn på www.sonsofnorway.com så får du en oversikt over
alle lodgene i Sons of Norway. Hver mandag sender Telenor ut en
oversikt over antall brukere sist uke, og vi ligger på over 100 hver
uke. Er du blant dem????

Husk neste medlemsmøte tirsdag 13. mars

MEDIAHUSET PÅ BRYGGA
KL. 18.00 (1 time tidligere enn vanlig)
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