
Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg

B

Nr. 5 - 26. årgang Mai  2006

Velkommen til med-
lemsmøte tirsdag 9.
mai kl. 19.00 i Tøns-
berg Arbeiderforen-
ings lokaler, Kamme-
gata 5, Tønsberg
Det er nå gått 25 år siden Oseberg holdt sitt
første medlemsmøte. 6. mai 1981 ble det
første medlemsmøte avholdt på Grand Hotell.
I alle disse årene har møtene åpnet med den
obligatoriske forretningsdelen, før det blir
hyggelig samvær med gode venner og noe å
bite i. En liten utlodning blir det også.
Kveldens 2 temaer er

Alles Bursdag
så her blir det nok gode kaker å kose seg med

Reiselivsaften
blir det også. Vi får besøk av Tone fra
Kulturreiser De har mange flotte turer til nære
og fjerne strøk. Kom på møtet og få mer
informasjon om de mange tilbud de har.

Vi gratulerer
 7/5 Asbjørn Broen
12/5 Wenche Hanche
13/5 Anne-Lise Berenger
26/5 Anne Grete Cook
27/5 Tor Otto Sørensen
27/5 Erik Kåre Frugaard
29/5 Torstein Fossum
 2/6 Gunnar M. Hanssen

Tubfrim
Maimøtet er siste frist for å levere frimerker
for at de skal kunne telle i den store
konkurransen om å bli beste lodge i D8. Dette
avgjøres på kongressen i juni, men allerede
fra junimøtet kan vi begynne å samle til neste
konkurranse som går frem til 2008.

Søknad om medlemskap
Fra Solveig N. Sørensen, Åsane 25 E, 3231 Sandefjord har vi
fått søknad om medlemskap. Den blir behandlet på maimøtet.
Videre har vi fått melding fra Minneapolis om at Per Olav
Hauge, Torsrødveien 56, 3290 Stavern er overført til Oseberg
Lodge 8-001

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte hos Else Mari Christensen, Gunnestadveien
10, Borgheim mandag 15.mai til vanlig tid. Ta kontakt på
medlemsmøtet i mai for avtale om felles transport. Er det
noe du lurer på, ring Else Mari på tlf. 33386029.

Torgersøya, en uoppdaget perle
i Tønsberg-skjærgården
Med den nylig mudrede havnen i nord er Torgersøya blitt
en meget solid havn for båtfolket. Moloen gir god
beskyttelse mot nordlige vinder som det jo ofte er
sommersnatten.
Det er stor campingplass for de som ønsker opphold i telt
over flere dager.
Ypperlig familiecamping, sandstrand, fredelig, ruslestier,
ingen kiosksalg eller sjenerene støy. Toaletter som rengjøres
daglig av Civitans medlemmer som er ansvarlig for driften.
Fiskeplasser like utenfor eller med kastslukstang fra land.
Øya er en uoppdaget perle som i de senere år har hatt mye
ledig plass.
Dette grunnet havnen som nesten var grodd igjen. Den er
nå mudret opp til 1,8 m dyptgående.
Kommende sommer vl det være tilbud om båt-transport.
Priser og avgangssted avtales i tlf. 911 19 460. Prisene er

rimelig og familier er velkommen.

Bowling
Sesongens siste bowling finner sted i Centrum Bowlinghall fredag
26. mai fra kl. 18.30. Men fortvil ikke, i løpet av august starter vi opp
igjen. Og skulle det bli en regnfull fredag i løpet av sommeren, går
det jo an å ta en telefon å høre om vi skal møtes i hallen.
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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 redaktørens skrivebord
Mars 1981 kunne lesere av Tønsbergs Blad lese at Aage
Rosland og Trygve Søyland inviterte til et informasjonsmøte
om Sons of Norway på Hotel Klubben den 19. mars.
Interessen var stor, og det første “medlemsmøtet” ble holdt
på Grand Hotell den 6. mai. Her ble det første interimstyre
valgt med Aage Rosland som president, Raymond Kibsgaard
som kasserer og Anne Mari Wedde, sekretær. Siden rullet
bare ballen videre, og da D8 ble stiftet i Kristiansand den 22.
november 1982 var det 3 lodger i Norge. Den siste lodgen
frem til nå er Ryfylke Lodge 8-023. Dessverre har noen falt
fra, slik at det nå er 19 aktive lodger i D8. Både antall lodger
og antall medlemmer i D8 bør økes. og her bør vi alle føle et
ansvar. Klarer vi alle å verve et medlem hver oss i løpet av
2006 er mye gjort. Hva med å melde inn dine barn eller barn
under 16 år. Som Heritage-medlemmer har de gratis
medlemskap, de mottar Viking for Kids og teller i det totale
medlemsantallet.
Et godt tiltak for å trekke med seg de yngre er Barneskirennet
på Gautefall. Årets utgave fant sted 1. april i strålende solskinn
og mange fornøyde barn som fikk både medalje og diplom.
Og både store og små koste seg rundt grillen etterpå. Og hele
dagen var det full fart i bakkene og i løypene. Selv om vi nå
skal glede oss over at varmen er kommet og det er lenge til
neste vinter, sett allerede nå av helgen 23. - 25. mars 2007 og
ta med deg hele familien og kom til Gautefall.
Selv om aprilmøtet kom midt i påskeuke, var det bra oppmøte
og vi hadde hyggelig besøk fra Arendal. Terje Solheim
informerte litt fra det internasjonale styre. Han er nå inne i sin
siste periode som D8`s internasjonale director. Videre bidro
han med fin pianomusikk til allsangen. Tor Otto Sørensen fikk
overrakt sin 35 års medlemsnål på etterskudd. Han har vært
medlem siden 1969, men pga. arbeidet er han sjelden hjemme
når vi har våre møter.
Men tilbake til medlemsmøtet i mai. Dette blir altså et “25 års
jubileum” for våre medlemsmøter. Håper riktig mange kommer
på møtet. Det hadde vært ekstra hyggelig om noen av de som
var med for 25 år siden også kommer den 9/5. Det er fortsatt
medlemmer som har vært med oss hele tiden. Som dere ser
av programmet på 1. siden, feirer vi “Alles Bursdag” og vi får
besøk av Tove fra Kulturreiser. De arrangerer bl.a. turer til
Norsk Høstfest i Minot, til Egypt, Argentina, Chile, Jordan
osv. Kort sagt nesten over hele verden. Kanskje du finner et
interessant reisemål blant deres mange tilbud.
Vel møtt alle sammen til medlemsmøte tirsdag 9. mai.
La oss håpe at mai blir en solrikog varm måned så vi kan tine
opp etter en lang vinter, og nyte 17. mai og alle andre dager.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Mange Distrikt 8 medlemmer
har i det siste mottatt purring for deres fornyelse av medlemskap,
selv om allerede har betalt deres kontingent. Vi har undersøkt dette
og det ser ut som det firmaet vi bruker til å printe ut regningen i
Norge har send purringene ved en feil. Dette har ført til forvirring
hos medlemmer om vi har registrert betalingen eller ikke. Idet vi
registrerer mottatt betaling sender vi et nytt medlemskapskort. Hvis
et medlem har mottatt kortet betyr det at vi har registrert betalingen
og de kan ignorere evt. purringer de har mottatt. Vær så snill å
sende vår beklagelser til alle som er utsatt for denne feilen.
Vi har også fått flere kommentarer om at KID-koden vi bruker ikke
virker. Vi etablerte dette nye betalingssystemet som inkluderer en
giro som de fleste medlemmer er vant med. Det er tydeligvis et
problem med KID-koden når man betaler elektronisk og vi ser på
dette nå. Vi vil finne ut hva problemet er og gjøre nødvendige
korrigering.
Betalingssystemet er en ny prosess for oss og vi bestreber oss å få
den til å virke for deres medlemmer. Vi forstår at vi ikke er der ennå
og vi fortsetter å jobbe for å løse ethvert problem som dukker opp.
Fraternally, Lee Goranson Sons of Norway

Hallo Norge
Jeg er født mellom Larvik og Sandefjord på Løve After spending 17
years in Norway where Joan researched authentic Rosemaling, we
have returned to USA and we have again rejoined the Sons of
Norway. Er du interessert i å vite mer om hva Joan kan tilby av
rosemaling og utstyr, klikk deg inn på www.rosemal.com

Utvandrerfestivalen
avholdes i Kvinesdal i tiden 24/6-1/7. Se hele festivalprogrammet på
www.sorlandetutvandrersenter.no

Distriktskongressen 2006
avholdes som kjent i Kristiansand i tiden 8.-11. juni. Selv om du ikke
er delegat, kan du være med på det som skjer allikevel. Pris kr. 2.850 pr.
p. dobbeltrom. Enkeltromtilleggs kr. 300,-. Dette inkluderer alt fra
grillaften torsdag kveld tl frokost søndag morgen. Er du interessert i
kortere eller lengre opphold, ta kontakt på tlf. 33368861 så skal vi
forsøke å finne et tilbud til deg.

Program fremover
 9/5: Medlemsmøte til vanlig tid og sted.
         Fellesmøte med Edvard Munch Lodge
  6/6: Bueskyting mot Edvard Munch Lodge på Horten
         Bueskytterbane. Ta kontakt på tlf. 33368861 for mer info.
13/6: Medlemsmøte til vanlig tid og sted.
18/6: Pannekakefrokst. Mer info i medlemsavisa for juni
11/7: Medlemsmøte til vanlig tid og sted. OBS: Julimøte i år
 8/8: Medlemsmøte. Dette blir et fellesmøte med Edvard Munch i
         Horten. Tema: Grillaften. Mer info om dette senere.
20/8: Picnic. Mer info om dette i senere medlemsavis
Følg med i vår medlemsavis for hva som skjer. Du kan også finne mye
informasjon hva som skjer hos oss eller andre lodger i Norge ved å
klikke deg inn på www.sonsofnorway.no

Ha en fin 17. mai


