Oseberg Nytt
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Nr. 3– 30 årgang

Mars 2010

Velkommen til medlemsmøte tirsdag 9. mars kl.
19.00 i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torv
Vi begynner som alltid med en liten forretningsdel. Her skal det velges delegater/varadelegater samt godkjenne eventuelle forslag til D8-kongressen i juni. Siden blir det sosialt samvær og en enkel servering. En liten utlodning blir det også. Dette blir medlemmenes kveld med en liten quiz og kanskje du kan bidra med en sang/
vits/historie el. Hjertelig velkommen alle sammen til medlemsmøte tirsdag 9. mars kl. 19.00

Våre Flittige Liser
Har sitt neste møte mandag 15. mars til vanlig tid hos Ingebjørg Kilde. Olsrødunet 4, 3154 Tolvsrød. Er du
usikker på veien, ta kontakt på medlemsmøtet eller ring Ingebjørg 33 32 98 64.

Nye medlemmer
På februarmøtet ble Turid Johanne Bull Dalby og Frits NMS Dalby, Hjorteveien 2, 3160 Stokke enstemmig
opptatt som medlemmer. Vi ønsker dem hjertelig velkommen til lodgen.

Bowling med sosialt samvær
Fredag 12. februar møttes medlemmer fra Oseberg og Edvard Munch til det årlige bowlingtreffet. Først var det
en del medlemmer som bowlet. Noen bowlet 2 runder/andre 3. runder. Resultater herrer: Martin Bjerkgård
(3 r. Oseberg) 462 Sven-Anders Kjønnerød (3 –Os) 443 Åsmund Jacobsen (3– Os) 240 Torstein Fossum (2
Os) 213 Wilfred Aasheim (2—EM) 212 Jan Thorsten (2—EM) 198 Birger Lassen (2 –Os) 198 Bjørn Kristiansen (2—EM) 152 Resultat damer: Solveig S. Kjønnerød (2 runder—Oseberg) 258, Else Mari Christiansen
(2—OS) 238 Wenche Jacobsen (3 —Os) 296 Torild Trolsrud (2—Os) 173 Liv Sollum (2—EM) 147 Kari Auli
(2—EM) 106. Etterpå gikk alle—både bowlere og supportere inn på Redningen Restaurant hvor det ble servert
mat og drikke. Siden ideen med dette arrangementet er i den olympiske ånd, - det er viktigere å delta enn å
vinne, ble det trukket ut 4 ”vinnere” 2 fra hver lodge. Og de heldige ble Wenche Jacobsen og Birger Lassen fra
Oseberg og Liv Sollun og Wilfred Aasheim fra Edvard Munch lodge. Praten gikk livlig rundt bordet utover
kvelden og nok en hyggelig kveld med medlemmene av de 2 Vestfold-lodgene ble
etter hvert avsluttet.

Vi gratulerer
2/3 Tobias A. Kjønnerød 15/3 Victoria H. Kjønnerød 16/3 Else Mari
Christiansen 18/3 Wenche Jacobsen 20/3 Per Aas 26/3 Trond Kjønnerød
27/3 Knut Håkon Evju28/3 Gunnar Gallis 7/4 Sverre Hanche

Skal du til USA/CANADA?
OK-Reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
Med ektefelle og barn på alle flyreiser.
For mer info og bestilling, kontakt

OK REISER
Elveveien 21, 4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 02 04—www.usaexperten.no
firmapost@usaexperten.no
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Redaktørens betraktninger
OL er over og livet begynner vel så smått å komme tilbake til normalen. TV og aviser finner ut at det er annet å sende/skrive om,
døgnrytmen begynner å bli normal igjen. Istedenfor å irritere seg over tapte medaljer, begynner irritasjonen å gå ut over været og
snøen som ligger i store mengder på tak, terrasse, innkjørsler og veier. Men nå skriver vi mars, så en kan vel håpe at noe varmere
vær er i anmarsj.
På februarmøtet hadde vi besøk av Nina og Lars Dybwad. Nina løp som kjent New York Maraton i fjor og i den anledning samlet
hun inn penger til Aktiv mot kreft, som vi støttet med kr. 2.500,-. Nå var hun tilbake og fortalte og viste bilder fra turen/løpet, godt
assistert av mannen Lars. Det hadde vært en stor opplevelse, og hun håper å kunne gjøre det samme om noen år. Første løp i år er et
halvmaraton i Gøteborg. Lykke til med løpingen i fremtiden.
Tirsdag 9. mars er det igjen tid for medlemsmøte. Forhåpentligvis er vær og føreforhold slik at folk har lyst til å komme seg ut av
godstolen og komme på møtet og treffes gode venner. På møtet må det velges delegater til D8-kongrssen i juni. Vi har vedtatt å sende 2 representanter, hvorav presidenten er selvskreven. Det skal derfor velges 1 delegat og minst 2 varadelegater. Eventuelt forslag
som ønskes behandlet på kongressen må også vedtas på medlemsmøtet nå i mars. Ellers blir dette et medlemmenes møte hvor hver
enkelt kan bidra med det de ønsker.
Mange av medlemmene fikk tilsendt sine bankgiroer for fornyelse av kontingenten for 2010. Du har vel huske å bruke den. Har du
ikke fått noen bankgiro nå, kan det hende at du har forfall på en annen tid av året. Er du f.eks innmeldt 15. mars, har du forfall 15/3,
er du innmeldt 1. juli, har du forfall 1/7 osv. Kontingenten regnes i 12 mnd fra innmeldingsdato.
Så håper jeg vi sees den 9. mars kl. 19.00 i Nøtterø Sparebanks kantine, Teie Torv.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Tubfrim Årsberetningen for 2009 viste at de fikk et overskudd på kr. 650.000,-, samme overskudd
som i 2008. Dette på tross av at innsamlet mengde frimerker gikk ned med over 10% i 2009 i forhold til i
2008! Trenger du samle-esker kan du få det på medlemsmøtene. Klipp ut frimerker av posten du får og lever
dem på møtene. Du kan også levere telekort, ring kontantkort og hele postkort/prospektkort.

Camp Little America 25. juli – 31. juli 2010
Hovedleder Dagny Nystuen Nedre Prinsdalsvei 84 b 1263 Oslo tlf: 22 62 00 72 mobil: 92 01 95 12 epost:
dnystuen@c2i.net
Dato: Søndag den 25. juli til lørdag den 31. juli 2010. Sted: Vangen Leirskole/Skistue, Siggerud Alder: F.o.m. 9 år
t.o.m. 12 år Pris: Kr. 3500,DETTE FÅR DU VÆRE MED PÅ:
* treffe nye venner fra Norge og USA * bo sammen med minst en annen person i en stat i enten The Northern States
eller The Southern States . * lære engelske ord og uttrykk i din Speak Easy Gang * spille softball, amerikansk football
og annen amerikansk sport * gjøre amerikansk håndarbeid * drive indianer lærarbeid *
svømme og dra på kanoturer * bli medlem av en indianerstamme som for eksempel Lakota eller Ojibway og lære om den * synge morsomme
amerikanske sanger i Mount Rushmore * spise typisk amerikansk mat i The Chuckwagon som flapjacks, Sloppy Joes
og Rice Krispie Bars *feire typiske amerikanske festdager som blant annet Halloween og Thanksgiving * handle amerikansk godteri i The General Store * ta ut amerikanske dollar fra kontoen din i The J.P. Morgan Bank
* grille S’mores over bålet * lære om norsk emigrasjon til Amerika, om veien vestover på The Oregon Trail, om pionerenes turer over prærien i Conestoga vogner, om noen berømte indianere og mye mer...
For mer info og tilsendelse av påmeldingsskjema, ta kontakt med Dagny Nystuen pr. mail eller telefon.
Dersom dine foreldre/besteforeldre/oldeforeldre er medlemmer av Sons of Norway kan de søke både D8 og lokallodgen
om støtte .

Bowling
Vi spiller som vanlig bowling hver fredag fra kl. 18.30 på Sjøsiden Bowlingsenter. Her er alle
hjertelig velkommen, unge som gamle. Utstyr får du lånt i hallen. Dersom du ikke vil spille, kan
du jo komme å gi de som bowler en liten moralsk støtte. Det er ingen bowling fredag 19. mars, da
er hallen opptatt med annet. Minner også om bowlingweekenden i Arendal 13.-14. mars. Påmeldingsfristen gikk ut 27. februar, men tar du kontakt med Bryhild på tlf. 95706761 eller e-mail
brynhildk@live.no kan det jo hende det er plass til etternølere.
Søster Lodger: Fredriksen Lodge 3.125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legon Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

