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Velkommen til med-
lemsmøte tirsdag 10.
april kl. 19.00 i
Tønsberg Arbeider-
forenings lokaler,
Kammegate 5, Tbg.
Etter at vi i mars var på besøk i Mediahuset,
er vi denne måned tilbake i våre faste
møtelokaler i Kammegata 5, Tønsberg
Vi åpner som alltid med en liten
forretningsdel før vi går over til den sosiale
delen med hyggelig prat blant gode venner,
kaffe og noe å bite i. En liten utlodning blir
det også tid til, så har du anledning til å ta
med en liten gevinst hadde det vært fint.

Kveldens tema er

Speiderbevegelsen 100 år
Vi får besøk av Terje Skuterud,

gruppeleder i Oseberg Speidergruppe

Vi gratulerer
 7/4 Sverre Hanche
 9/4 Per Olav Hauge
 9/4 Stig H. Kjønnerød
10/4 Unni Fevang
15/4 Erik Lie
21/4 Nils E. Elind
24/4 Øyvind Dyrvik
30/4 Svein Ivar Egrem

Lykke til
Nå i april drar Tormod Borgen Rogne til USA
for å delta i VM i plystring. Han skal
kombinere dette med flere konserter i USA,
bl.a. skal han opptre i Minnekirken i
Minneapolis. Vi håper å høre fra turen ved
en senere anledning.

Bowling
Vi har nå spilt noen ganger på Sjøsiden Bowl-
ing på Vallø og begynner vel nå bli fortrolig
med stedet. Det føltes rart etter ca. 18 års
bowling på ett sted å flytte til et nytt, men vi
blir nok snart “husvarme” der også. Siste
helgen i mars drar 10 personer, hvorav 7 skal
bowle, til Arendal for å treffe gode venner
og forhåentligvis også mange kjegler.
Hvordan det gikk kan du lese i maiavisa.
For dere som skal være hjemme i påsken
spiller vi bowling som vanlig kl. 18.30 6. april
(langfredag). Det blir derimot ingen bowling
fredag 13. april. Da er banene opptatt pga.
Vårcupen hele helgen.

Våre Flittige Liser
har sitt aprilmøte hos Brit Wencke Kibsgaard,
Havnåsveien 3, Torød den 16. april til vanlig
tid. Er det noe du lurer på, ring 33 38 47 81.

Tønsbergmessen 40 år
I den anledning er alle lag og foreninger
invitert til å delta i en parade fra Tønsberg
Torg til Messeområdet lørdag 12. mai kl.
13.30. De som deltar får ha gratis stand ved
Andredammen for å presentere sin forening.
Styret har gått inn for at Oseberg bør delta
både i paraden og med stand. Vi håper derfor
på hjelp fra medlemmene til å være med på
paraden og hjelpe til å bemanne standen vår.
Messen er åpen fra 12. til 20. mai.

Stoff til avisa
Har  du noe å bidra med til avisen vår, en god
historie, en reisebeskrivelse etc. så send det
til redaktøre på mail eller som vanlig brev
innen den 15. i hver måned.



President/Redaktør.: Sven A. Kjønnerød T: 33 36 88 61 svkjoenn@online.no  Visepres.: Torild Trolsrud T. 33 06 29 34. toritrol@online.no Sekretær: Anne Lise
Berenger T. 33 38 42 42 annberen@online.no Medlemssekr.:Solveig S. Kjønnerød .T. 33 36 88 61. svkjoenn@online.no Kasserer.: Per Rygh T: 33 38 60 96

Marshaller  Kari Bjerkgård T: 33 36 88 84. Wenche Jacobsen T: 33 33 08 61 Torstein Fossum. T. 33 31 52 08 Unni Fevang T: 33 38 01 74
 Hjemmeside: http://home.online.no/~svkjoenn/oseberg.htm. - www.sofn.com - www.sonsofnorway.no - Org.nr.:  982 843 596

Søster LodgerFredriksten Lodge3-125 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 presidents skrivebord
Denne avisen blir laget mellom to Sons of Norway-
arrangementer. Helgen 23.-25. mars var vi på Gautefall hvor
det ble arrangert Barneskiløp. Vi hadde en flott helg med
nydelig vær og vi traff medlemmer fra andre lodger. Så har du
barn eller barnebarn fra 0-14 år som liker å gå på ski, sett
allerede nå av helgen før palmesøndag neste år.
Helgen 31/3-1/4 drar en gjeng fra Oseberg til Arendal for
den årlige bowlinghelgen. Der håper vi selvfølglig på å gjøre
det godt i bowlingen, men også å treffe gode venner fra andre
lodger. I år har styret i D8 lagt sitt styremøte til samme sted,
så i år treffer vi mange vi vanligvis ikke treffer her.
I mars var vi på bedriftsbesøk i det nye Mediahuset i Tønsberg.
Dessverre var dette samme dagen som det var storbrann like
ved. Dette medførte at noen kom litt sent, og noen kom
kanskje ikke frem i det hele tatt pga. trafikkkaoset som hersket
i Tønsberg den dagen/kvelden. Vi som kom ble tatt vel i mot
av Ragnhild Flåten som ga oss en liten orientering om
Tønsbergs Blad og det nye mediahuset samtidig som ble det
servert kaffe og småkaker. Det var ingen vanlig forretningsdel
denne gangen, men det ble orientert om diverse frister for ting
som skulle skje og Unni Normann og Ingun Rosten Larsen
ble overrakt nål for 5 års medlemskap. Senere ble det
omvisning i bygget hvor vi bl.a. var inne i TV-studioet som
benyttes av TV Vestfold.  Hele bygget er totalrenovert og
ligner ikke mye på den gamle Pelagosgården. Besøket ble
avsluttet med at Ivar Egrem takket for oss og han håpet at
avisen ville støtte opp om planene for nytt navn på byen vår,
nemlig Tunsberg istedenfor Tønsberg. Og som dere vel har
sett, debatten er i full gang i avisspaltene.
Pga. mye reising og engasjement i mange foreninger har Ivar
Egrem bedt seg løst fra vervet som aktivitetsleder. Styret har
tatt dette til etterretning. Styret arbeider også med å avlaste
kasserer Per Rygh i sitt arbeide. Her er forøvrig regnskapene
for 2006 revidert og revisorene Gunnar M. Hanssen og Arild
Hassum fant  ingen avvik fra det som ble presentert tidligere.
Ellers er våren kommet for fullt. Solen begynner å varme,
snøklokker, krokus og andre løkblomster står i full blomst.
Så for mange blir det nok hagearbeide og båtpuss som
kommer til å prege påsken. Jeg tror du må høyt opp for å
finne snø i påsken. Da vi var på Gautefall var det nok snø,
men bare på de dagene vi var der forsvant mye. Hvis varmen
holder seg fremover, vil nok det meste være borte til påske.
Da gjenstår bare å ønske alle medlemmer og deres familie en
god påske og at vi treffes påskebrune og uthvilte til
medlemsmøte tirsdag 10. april kl. 19.00 i Tønsberg
Arbeiderforenings lokaler, Kammegata 5, Tønsberg

Med broderlig hilsen Sven-Anders

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 amerikansk
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.

Sour Cream Dessert Omelet
Ingredients:
1 cup whipping cream
1 cup sour heavy cream
2 tablespoons sugar
6 eggs separated
2/3 cup flour
Preheat the oven to 350 degrees fahrenheit. Whip the cream
and sour cream with half the sugar. Beat the egg yolks
with the remaining sugar until light and lemon colored.
Fold into the cream. Fold in the flour. Beat the egg whites
until stiff but not dry and fold into the cream mixture. Pour
into a greased ovenproof dish and bake until puffed, golden
and set, about 15-20 minutes.

WHAT DID the Swede say to the Norwegian at the break-
fast table?.... “Hurry up and Finnish your Danish!”

Tubfrim
Du husker vel å ta vare på brukte frimerker og telekort.
Samleesker kan fåes på medlemsmøtene våre.

Norway.com Events Calendar
As 2007 rolls on, it is time to think about special events for
the months to come.   What better way than to use the
Norway.com events calendar?  Here users can find current
listings for events in both North America and Norway.  Are
you looking for an exciting Norwegian or Norwegian-Ameri-
can event?  Check it out today on the Norway.com mainpage!
If you would like to submit an event to our website, please
do so through
http://noram.norway.com/submit_event.asp


