Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 5 - 25. årgang
Mai 2005

Tirsdag 10. mai
kl. 19.00 møtes vi
på Oseberg Gård
til medlemsmøte
Denne gangen møtes vi ute i det frie, og tema
for kvelden er

Vandring på historisk grunn
Sammen med våre verter Gørli og Svein
Andersen vandrer vi fra Oseberg Gård og inn
til en Lavo hvor det blir servering og et kort
medlemsmøte.
Det er ikke lange sparserturen, men for de
som har problemer med å gå, skal det være
mulig å få transport inn til lavoen.
Hvordan finner du så fram til Oseberg Gård?
Kommer du fra Slagen kirke, ta til venstre
første vei, kjør forbi Oseberghaugen, opp
bakken og så første gård inn til høyre på
bakketoppen. Kommer du fra Rom skole, så
blir det siste gård på venstre hånd før du kjører
ned bakken til Oseberghaugen. Noe du lurer
på, ta kontakt med Arild på tlf. 33 33 02 49.
Vanlig inngangspenger, intet lotteri.

Vi gratulerer
7/5 Asbjørn Broen
12/5 Wenche Hanche
14/5 Sigmund Faret
19/5 Lillemor Setsaas
26/5 Anne Grethe Cook
27/5 Tor Otto Sørensen
27/5 Erik Kåre Frugaard
29/5 Torstein Fossum
2/6 Gunnar M. Hanssen

Tubfrim
Du husker vel å ta vare på frimerkene får du
kaster brev og kort. Samleesker fåes på
møtene.

Bowling
Årets sesong nærmer seg slutten. Fredag 27. mai er siste
sjanse til å ha en sosial bowlingkveld før sommerferien.
Resultatene fra vår uhøytidelige handicapturnering i mars ga dette resultatet: 1) Solveig 552 2) Arild 550
3) Sven Anders 540 4) Martin 538 5) Wenche J. 510 6) Per
535 7) Else Mari 484
Helgen 23.-24. april var 5 stykker fra Tønsberg i Arendal for
bowling og hyggelig samvær. På herresiden var det Arne
Øyulvstad fra Viking som vant med 800 poeng på 4 serier.
Beste Osebergspiller var Arild Hassum på 12. plass med 542
poeng. Nr. 15) Per Rygh 528 18) Åsmund Jacobsen, Oseberg
446. Beste herrelag var Viking med 2148 poeng fordelt på 3
spillere. Høyeste serie blant herrene hadde Arne Øyulvstad,
Viking med 239 p.
Blant damene var det Solveig Espeland fra Viking som stakk
avgårde med seieren. Hun hadde 703 poeng på 4 serier. Eneste
damespiller fra Oseberg var Else Mari Christiansen på 8. plass
og 549 poeng. Også her var det Viking som hadde det beste 3manns laget. De fikk 2022 poeng. Høyeste serie hadde Solveig
Espeland med 220. Her tok Else Mari 3. plassen med 189
poeng og 6 strike. Samme poengsum hadde også Ruth Galdal,
men hun hadde bare 4 strike.
Resultatet fra vår uhøytidelige handi-capturneirng i april ga
dette resultatet: 1) Per Rygh 535, 2)Arild 531, 3) Sven-Anders
530, 4) Else Mari 521, 5) Wenche 510, 6) Torstein 484, 7)
Åsmund 483, 8) Martin 288 (måtte gi seg etter 2 serier pga.
gammel idrettsskade) Vel møtt fredager frem til og med 27/5.

Spesielle dager i USA/Canada
5/5: National Day of Prayer Cinco de Mayo (Mexico) 8/5:
Mothers Day 21/5: Armed Forces Day 23/5: Victoria Day
(Canada) 30/5: Memorial Day

Barneskirenn Gautefall 2006
Husk allerede nå å avsette helgen 31/3 - 2/4 2006 til en flott
weekend på Gautefall. Selv om alle nå vel lenger til sol, sommer
og bading, kan det jo være greit å plotte inn på kalendren noe
som skjer litt frem i tid også. Mer info om dette senere.

Re-innsettelse
Per Erik Borge ønsker å bli re-innsatt som medlem av Oseberg
Lodge 8-001.
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Fra redaktørens skrivebord
Denne gangen holder vi møtet delvis ut i det frie/delvis inne i
en lavo. Vi møtes som dere har sett et annet sted i avisen på
Oseberg Gård hvor våre verter vi lede oss innover skogen på
historisk grunn. Vi ender opp i en lavo hvor historien fortsetter.
Her blir det også et kort medlemsmøte og servering. På møtet
må vi bl.a. få valgt en lotterikomite. Det er viktig å få på plass
denne slik at høstens lotteri går greit for seg og bringe
kjærkomne kroner i lodgens kasse. Vi må også så smått
begynne å planlegge vårens pannekakefrokost. Har du noe å
bidra med, så ta kontakt. Vi trenger bl.a. pannekakestekere.
Forøvrig hadde vi et meget interessant aprilmøte på Jotuns
Infosenter/Museum hvor Torstein Bryn var en dyktig guide
for kvelden. Synd det ikke er større plasss slik at de kunne ha
åpent for publikum. Dette var så interessant at flere burde ha
fått anledning til å se dette. Takk til Torstein Bryn og fam.
Krohn som ga oss dette tipset og hjalp til med avviklingen.
Skal hilse til alle i lodgen fra vår gode venninne Anne Grethe
Cook fra Myrmarken Lodge i Marshfield. Hun er på en kort
tur til Norge nå, reiser tilbake 11. mai. Til dere som var med
på vår USA-tur høsten 2004, skal jeg også hilse fra Jan som
vi også traff i Marshfield. Han er i Tønsberg noen dager nå før
turen går videre til hans hjemtrakter Trøndelag. Han blir nok i
Norge til utpå sommeren. Vi har også fått hilsen fra Trond,
vår utmerkede guide i Minneapolis. Vi har også fått en telefon
fra Magne Ferm som er bosatt i Baltimore. Han kommer på
familiebesøk til Tønsberg 4. mai, og håper også å kunne treffe
noen Sons of Norway-medlemmer mens han er her.
Da vil jeg bare ønske alle hjertelig velkommen til vårt møte på
Oseberg Gård tirsdag 10. mai. Fint vær er bestilt denne dag
og den neste uke. For selvføgelig skal vi ha fint vær i pinsen
og på vår store dag, den 17. mai.Graulerer med dagen.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Program frem til sommeren
10/5: Medlemsmøte fra Oseberg Gård 20/5: Åpning av
utstillingen “Fra Oseberg til Oseberg” på Fylkesmuseet hvor
vi skal delta med en stand. 21/5: Lodgetreff på Hamar 7/6:
Bueskyting i Horten 12/6: Pannekakefrokost hos Fam.
Bjerkgård 14/6: Medlemsmøte i kantina på Teie Torv 2/7 Stor
utvandrerfestival-fest i Kvinesdal (pågår hele uke 26)

Rønneberg Gartneri
Pga. misforståelse og dobbeltbooking, blir det ikke noe tur til
Rønneberg gartneri i år.

Bueskyting
Vår årlige bueskyterkveld med gode venner fra Edvard Munch
lodge finner sted tirsdag 7. juni. Mer info får du ved å kontakte
Kari på tlf. 33045146, eller noen i Osebergs styre.
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Lodgetreff på Hamar
Hamar Lodge inviterer alle Sons of Norway-medlemmer og
venner til treff på Hamar lørdag 21. mai fra kl. 10.00. Da blir
det omvisning på Hedmarkmuseet, Hamardomen. Kl. 12.00
blir det besøk på Hamar Rådhus hvor ordfører eller
varaordfører kåserer om Hamar by. Lett lunsj. Kl. 13.00 blir
det grillparty på Norsk Utvandrermuseum. Det blir foredrag
om 1905, omvisning, servering av grillmat med tilbehør. Det
kommer 5 mann med torader, så husk dansesko.Fremmøte på
parkeringsplassen ved Hedmarksmuseet på Domkirkeodden.
Enkel kjøreregel: Følg pil fra E-6, kryss en av 5
jernbaneunderganger fra Hamar Sentrum mot Mjøsa. Følg gata
til “Odden”. Påmelding snarest, senest innen 15. mai til tlf.
62527431 - 62525688, e-mail: iv.skaa@online.no sigurd@tiscali.no. Deltageravgift kr. 150,-. Bindende påmelding,
helst til kontonr. 1800.23.77302. VEL MØTT.
Dette skal bli årets store kosedag i D8. Om du vil unne deg en
skikkelig weekend med overnatting så vær obs på at søndag
22. mai er det gudstjeneste i Utvandrerkirken. Løiten Lys er
også verdt et besøk. Likedan Norsk Skogbruksmuseum på
Elverum. Hamar Turistkontor på tlf. 62517503 oppgir tlf.nr. til
overnatting.

Norsk Utvandrermuseum
Sommersesongen 2005
26/4 - 19.00: Foredrag om den norske utvandringen til
oversjøiske land ved direktør Knut Djupedal.
22/5 - 11.00: Gudstjeneste i Utvandrerkirken.
4/6 - 13.00: Åpning av utstillingen “Norwegian Footprints”.
En utstilling i tekst og bilder om de norske bygdene i North
Dakota, skapt av journalist Espen A. Hansen og fotograf Jan
Johannessen.
24/6 - kl. 11.00-16.00: Norsk Utvandrermuseum 50
årsjubileum. Åpning av utstillingen “Hilda Eges dukker”. Hilda
Ege (1894-1980) begynte å lage dukker med bunader i 1930årene. Etter hvert vokste bedriften til en slik størrelse at hun
ble tildelt St. Olavsmedaljen for sin innsats for norsk eksport.
Utstillingen forteller hennes historie og viser et utvalg av
dukkene. “Ingrid Semmingsen Seminaret”. Med foredrag om
utvandrerhistorien (i Utvandrerkirken).
25. juni - kl. 10.30-16.00: 10:30 Vandring av emigrantfølge
fra Domkirkeordden gjennom Hamar til Utvandrermuseet. Kl.
14.00: Femti års markering - Kindrerdhuset. Kl. 15.00: Konsert
i Utvandrerkirken.
26. juni kl. 11.00-14.00: 11:00 Emigrantenes
Minnegudstjeneste i Utvandrerkirken. Kl. 12.00: Kirkekaffe
ved museet. Kl. 13.00: Foredrag om opphavet til Norsk
Utvandrermuseum ved direktør Knut Djupedal.
31/7 kl. 11.00: Gudstjeneste i Utvandrerkirken
5/9 kl. 15.00: Sommersesongen over for i år.
Her skulle det være noe for enhver smak. Så har du en fridag
eller to til overs, ta en tur til Hamar.

Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

