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Onsdag 14. mai be-
søker vi Rønneberg
Gartneri Hv.foss
Nå er tiden kommet for å pynte opp i hagen
og i balkongkasser før de mange helligdager
i mai og juni. I likhet med de siste årene reiser
vi opp til Rønnebergs Gartneri og gjør de
innkjøpene som trenges. For de som ønsker
å reise i følge med noen, blir det avreise fra
Tønsberg Jernbanestasjon kl. 17.15. Du kan
også møte opp direkte på gartneriet kl.
18.00. Etter at vi har gjort innkjøpene våre,
samles vi til en liten hyggestund med
medbrakt kaffe og noe å bite i. En liten
utlodning blir det sikkert også i år.

Flittige Liser
Maimøtet finner sted hos Else Mari
Christiansen tirdag 20. mai til vanlig tid.
Avtal med andre om felles transport. Er du
usikker på veien, ring Else på 33 38 60 29.
Sett også av fredag 6. juni, da blir det
sommeravslutning med grilling hos Solveig
S. Kjønnerød. Mer om dette senere.

Bueskyting 3. juni
Reserver allerede nå denne dagen. Det er da
vi forhåpentligvis kan reise mannsterke til
Horten og ha nok en “sportslig” duell med
våre venner fra Edvard Munch, denne gangen
med pil og bue. Det begynner kl. 19.00 på
Horten Bueskytters anlegg. Mer om
opplegget kommer vi tilbake til senere. Det
blir gitt full instruksjon, så om du aldri har
skutt med pil og bue før gjør ikke det noe.

Velkommen til med-
lemsmøte tirsdag 13.
mai kl. 19.00 i kan-
tina Nøtterø Spare-
bank, Teie Torg
6. mai 1981 avholdt Oseberg sitt første
medlemsmøte på Grand Hotell. Tradisjonen
tro blir det derfor feiret “Alles fødselsdag”
på vårt medlemsmøte i mai. Etter en kort
forretningsdel blir det kaffe og gode
hjemmebakte kaker fra våre alltid flittige
damer. Og selvfølgelig blir det tid til en prat
med gode venner og en liten utlodning.
Denne dagen får vi også besøk av Tormod
Borgen Rogne, bedre kjent som

�Plystreren�
Han vil underholde oss med sine flotte
plystremelodier, og fortelle litt fra sine USA-
turer. Du har kanskje hørt han på radio, eller
sett han på TV. Han har bl.a. deltatt i Tande
P`s Hodejegerne. I fjor underholdt han også
på Norsk Høstfest i Minot, og han er nettopp
kommet hjem fra nok en tur til USA, hvor
han bl.a. har deltatt i Garrison Keillor store
radioshow som sendes over hele USA. Han
er invitert tilbake ditt til høsten, så hvis du
vil høre god musikk, er medlemsmøtet vårt
13. mai stedet. Han har gitt ut CDèr, og disse
er det anledning til å få kjøpt på møtet.

Vi gratulerer
12/5 Wenche Hanche
19/5 Lillemor Setsaas
25/5 Edle Løvstad
2675 Anne Grethe Cook
27/5 Tor Otto Sørensen
29/5 Torstein Fossum
 2/6 Gunnar M. Hansen
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Fra presidentens skrivebord
Så har vi tatt fatt på mai, måneden hvor alt skal slå ut i full
blomst og virkelig vise at vi har lagt vinteren bak oss. Måneden
med alle fridagene hvor vi virkelig skulle ta terrassen og hagen
i bruk, men de første dagene av årets mai har så langt minnet
oss mer om vinteren enn vår. Men forhåpentligvis kommer
det bedre tider. Eneste gleden i alt dette er at mens jeg sitter
og skriver dette, får jeg vite at Leeds har slått Arsenal. Det
betyr at mine helter, Manchester United har blitt seriemester i
England. Men nok om været og sporten.
Som dere ser på 1. siden får vi fin underholdning på vårt
medlemsmøte. Tormod har sluttet i sin jobb og satser nå på
plystringen på heltid. Jeg håper derfor at dere alle sammen lar
alle andre gjøremål ligge denne tirsdagen og møter opp.
Sammen med deilige hjemmebakte kaker skulle dette bli en
fin ramme om feiringen av Alles fødselsdag. Og dagen etter
medlemsmøtet, drar vi til Hvittingfoss og gjør storinnkjøpet til
hagen og terrassekassene våre. Husk å beregne god plass i
bilen. Erfaringene tilsier at du handler mer enn du regnet med.
Og husk å ta med litt kaffe og noe å bite i, samt varme klær.
Etter all handlingen er det godt med en liten rast.
På aprilmøtet hadde vi bl.a. besøk av Terje Solheim som
orienterte litt om de turene han har arrangert til USA tidligere.
Ut fra våre ønsker og hans tidligere erfaringer, vil han nå komme
med et forslag til reiserute for vår planlagte USA-tur neste år.
Dessverre hadde vi ikke værgudene med oss på garasjesalget
som ble arrangert i forbindelse med at Laila Kruger tømte
huset sitt, men noen kroner i lodgekassa ble det. Og vi som
var der, hadde i hvert fall noen hyggelige timer sammen. Jeg
vil samtidig minne om muligheten for å bli kvitt overflødige
saker på bagasjeromsalget som avholdes i Stokke lørdag 1.
juni. Har du noe overflødig du vil donere til inntekt for lodgen,
så gi beskjed senest på maimøtet. Du kan selvfølgelig også
reise opp til Stokke og selge selv. Prisen er kr. 50,-.
Som kjent ble Hjalmar Johansen Lodge i Skien offisielt nedlagt
fra 1. mars 2003. Sammen med presidentene i Terje Vigen og
Edvard Munch lodger har jeg svart positivt på en henvendelse
fra distriktspresident Ernst Granly om å være “Fadderlodger”
i forsøket på å starte opp en ny lodge i Telemark. Det bor
såpass mange mennesker der, at det bør være grunnlag for en
ny lodge.
Ellers går det jo mot en tid av året da mange er på reisefot. Vi
har allerede hatt besøk av årets første amerikagjester. Og både
vi og dere får nok sikkert mer besøk utover sommeren.
Til slutt vil jeg bare ønske de av våre medlemmer som den
siste tiden har vært på sykehus, god bedring. Ingen nevnt,
ingen glemt.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Bowling
Fredag 30. mai blir siste bowlingkveld før vi tar sommerferie.
Vi starter opp igjen i slutten av august. Men frem til 30/5, er
det bare å møte opp hver fredag fra kl. 18.00 i Centrum
Bowlinghall til en sosial og sportslig oppstart på helgen. Og
skulle du får lyst til å spille bowling i sommer, er det bare å slå
på tråden til noen av de andre spillerne, så kan vi sikkert ta
en kveld i bowlinghall også i sommer. Resultatet fra vår
handicapturnering i april ble som følger: 1) Arild 575, 2) Martin
564, 3) Per 548, 4) Åsmund 526, 4) Solveig 526. 6) Else
Mari 489. 6) Wenche 489. 8) Sven-Anders 482.

Reis billig i Europa
Bernt Balchen Travel tilbyr sine medlemmer turer med Ster-
ling fra Oslo til flere destinasjoner i Europa. Kampanjeprisen
er for Sterling Budget billetter fra kr. 598,- pr. pers. en vei og
med Sterling Full flex billetter fra kr. 1298,-. Prisene inkluderer
flyskatter. Kampanjeprisene selges fra 4. april til 31. august
og reiseperioden er fra 1. mai til 15. juni og 1. til 31. august.
Ønsker du å bli medlem av reiseklubben, ta kontakt på telefon
38 12 39 70 eller e-mail: am-thoma@online.no.

Datoer å huske
13/5 Medlemsmøte i Oseberg
14/5 Tur til Rønneberg Gartneri
20/5 Flittige Liser hos Else Mari
 3/6 Bueskyting sammen med Edvard Munch Lodge
 6/6 Sommeravslutning for Flittige Liser hos Solveig
10/6 Medlemsmøte i Oseberg
15/6 Pannekakefrokost hos fam. Kibsgaard
29/6 Konsert i Våle Samfunnhus med våre gjester fra Hanska
12/8 Medlemsmøte i Oseberg
16/8 SoN-treff i Drammen
17/8 Picknic hos fam. Hanche i Sandefjord
Alt dette og sikkert mer vil du få mer informasjon om i våre
medlemsaviser utover sommeren.

Tubfrim
Du husker vel å klippe av frimerkene på posten du får. Trenger
du samleesker, kan det fåes på våre medlemsmøter.

Hurra, Hurra, Hurra
17. mai!!!!!

Ja, vi elsker dette landet!


