Osebergs Avis
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Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg
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Velkommen til medlemsmøte onsdag 14. mars kl.
19.00 på Eik Speiderhus. Sildreveien Eik
Som alltid begynner vi møtene med en liten forretningsdel. Her blir det nok en litt prat om den kommende
kongressen, det reviderte regnskapet skal godkjennes og kanskje dukker det opp andre ting som medlemmene
har på hjertet.
Under den sosiale delen oppfordrer vi medlemmene til å komme med en historie, et dikt, en sang eller andre
ting dere har å by på. Blant våre medlemmer vet jeg at det er mange som er flinke til å underholde litt. Selvfølgelig blir det noe å bite i, en kaffekopp eller to. Og en liten utlodning. Så da håper jeg at vi sees den 14. mars.

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte hos Solveig Sende Kjønnerød, Kongslysveien 10, Eik torsdag 22. mars til vanlig tid. Er det
noe du lurer på, så ta kontakt på medlemsmøtet eller på tlf. 48127201. Velkommen alle damer med og uten
håndarbeid.

Bowlingen
fortsetter hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. Fredag 23. mars er det turnering i hallen,
men vi er blitt lovet 2 baner den kvelden. Når det gjelder fredag 30. mars, langfredag, er det jo
mulig at de som er hjemme i påsken vil ta en tur. Men det kan vi jo snakke mer om på bowlingen senere. Her er alle hjertelig velkommen. Utstyr får du lånt i hallen

Hovedkontoret
i Minneapolis er fra og med 5. mars på plass i sine nye, midlertidige lokaler. Ønsker du å besøke hovedkontoret er besøksadressen: 11100 Bren Road West, Minnetonka, MN 55343. Postadressen er som før: Sons of Norway, 1455 W Lake St. Minneapolis, MN 55408. Telefon er også som før: 800-945-8851 eller 612-827-3611.

Innkalling til årsmøte
i Stiftelsen Gamle Tønsberg Tidspunkt: Torsdag 15. mars kl. 19.00 Sted: Løkken Saker Godkjenning av innkalling og dagsorden Dagsorden følge vedtekter §7 Valg av møteleder og referent og hvem som skal signere
protokollen Årsberetning 2017. Regnskap 2017. Valg. Valg av revisor. Valg av valgkomite. Eventuelle saker
nevnt i innkallelsen. Dokumenter er utlagt i møterommet. Foredrag av Tønsberg Kommune om Fortetning i
villastrøk Servering: Servering av kaker og kaffe. Oseberg er som kjent støttemedlem her, så hvis det er noen
av våre medlemmer som har anledning til å møte opp, er dere hjertelig velkomne. Hvis noen ønsker å få tilsendt hele innkallingen, så ta kontakt med meg så skal jeg oversende den.

Vi gratulerer
16/3 Else Mari Christiansen, 18/3 Wenche Jacobsen, 20/3 Per Aas,
20/3 Liv Sollum, 26/3 Trond Kjønnerød, 27/3 Knut Håkon Evju,
30/3 Ragnar Andersen

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
Vi har lagt bak oss januar og februar, de 2 månedene i året som regnes som de kaldeste. Men inngangen til
mars ser ut til å bli den kaldeste på manns minne, så vi må nok se langt etter vårtegnene.
Om ikke lenge er det klart for vårt neste medlemsmøte. Vi vet jo at blant våre medlemmer er det mange som er
flinke til å fortelle historier, lese dikt, komme med en vits eller kanskje ta en trall. Oppfordringen er herved
sendt. Regnskapet vårt er revidert og ligger klart for godkjenning på medlemsmøtet. Og så blir det sikkert en
del prat om kongressen, som nå bare er 3 måneder unna. Mer om det lenger ned på siden.
Savner du Viking Magasin for januar og februar? Det er du i så fall ikke alene om. I en liten pause fra disse
skriblerier ramlet januar-Viking ned i postkassen. Årsaken til forsinkelsen skal visstnok være at de blir sendt
via Tsjekkia. På side 43 — D7-siden falt mine øyne på bildeteksten til bilde 3. Denne hadde et lokalt preg. Så
får vi da håpe at februar og mars utgavene av Viking snart også dumper ned i en postkasse nær der du bor.
Tar vi en titt på kalenderen ser vi at i Norge er det vårjevndøgn 20/3 og 25/3 starter sommertiden. Får håpe
temperaturen også blir litt sommerlig da. Ellers er jo påsken i slutten av mars. En dag som kanskje feires i alle våre 3 land er St. Patricks-day. I Canada markerer de 12/3 Commonwealth Day.
På kalenderen for USA finner vi 1/3 Sankt Davids Dag, 2/3 Lesedag i hele Amerika og 2/3
Ansattes dag. Samme dag er det Texas uavhengighetsdag, en lokal høytidsdag i Texas. 5/3 er
det Casimir Pulaski dag, lokal høytidsdag i Illionis og 6/3 er det en lokal høytidsdag i Vermont,
nemlig Town Meetingdag. 11/3 starter sommertiden i USA, 14 dager før oss. 16/3 er det Evacution Day, en
lokal høytidsdag i Massachuttes. Maryland har sin lokale høytidsdag den 25/3, nemlig Maryland-dagen. Også
Hawaii har sin lokale høytidsdag den 26/3, nemlig Prince Jonah Kuhio Kalanianole day. 26/3 er det Sewards
dag som er en lokal høytidsdag i Alaska.
Så håper jeg alle kommer seg gjennom de neste dagers kulde. Uansett så håper jeg dere alle tar turen til vårt
medlemsmøte onsdag 14. mars. Selv om det kanskje er kaldt ute, så håper jeg det gode vennskapet vi har i
Oseberg vil varme både kropp og sjel. Og en kopp kaffe vil kanskje også hjelpe til med å holde varmen.
Vi sees vel. Og tar du med en venn eller to, er det hyggelig.
Sven Anders, redaktør

Den 19. distriktskongress
er nå bare 3 måneder unna. Som en liten kuriositet har jeg funnet frem forsiden på det
programmet som ble utgitt til den 2. distriktskongress som ble holdt i Tønsberg i 1984
med Oseberg som vertskap. Det er nok flere av både våre medlemmer og delegater fra
andre lodger som husker det. Årets kongress avholdes som kjent på Grand Hotell i Åsgårdstrand i tiden 6. til 10. juni. Både Tønsbergs ordfører Petter Berg og Hortens ordfører Are Karlsen har takket ja til å være med på den offisielle åpningen fredag 8. juni. I
forbindelse med åpningen skal vi jo ha en innmarsj med flagg og faner. I den anleding
håper vi at noen av våre damer/herrer kan stille i bunad og bære dette inn. Er du interessert så ta kontakt med vår president. Vi skulle gjerne hatt en som kan spille ved innmarsjen og kanskje også spille når vi skal synge nasjonalsangene. Presidenten hører gjerne
fra deg. Liker du å skrive sier vi ikke nei takk hvis noen kan tenke seg å fylle ut navnekort som alle delegater skal ha på seg. Kanskje du også kan skrive på stemmegaflene?
De fleste lodgene har nå valgt, eller skal snart, velge sine delegater. Vi har sendt ut påmeldingsskjemaer. Ønsker du å delta på noen av arrangementene, eventuelt ha en overnatting for å følge med på kongressen og treffe gamle eller få nye venner, så ta kontakt
så skal vi sørge for at du får tilsendt skjema. Samme helg som kongressen arrangeres er
det også Åsgårdstrandsdager. Her blir det nok mye aktivitet rundt omkring. Fredag
kveld er det konsert i Munch-parken med Adam Duglas, kjent fra Stjernekamp. Det er det kanskje noen som har lyst til å
overvære. Ryktene sier at også Silya & The Sailors vil dukke opp en kveld. Vi vil forsøke å holde alle oppdatert om det
som skjer både på kongressen, Åsgårdstrands-dagen og ellers i distriktet som kan være av interesse både for delegater,
ledsagere og andre gjester.
Fredriksten Lodge 3-125
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 - 2. lørdag kl. 13.00
Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 - 3. lørdag kl. 18.30

