Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 5 - 27. årgang

Tirsdag 8. mai kl.
19.00 møtes vi igjen
i Tønsberg Arbeiderforenings lokaler.
En måned er gått siden vi sist hadde
medlemsmøte, så jeg håper alle nå er klare
til å møtes igjen til medlemsmøte i Oseberg
Lodge. Vi åpner som vanlig med en kort
forretningsdel før vi går over til bevertning
og hyggelig samvær med gode venner. Og en
liten utlodning blir det også. Hyggelig om d
kunne ta med en liten gevinst.

Vi gratulerer
12/5 Silje M. Hassum
12/5 Wenche Hanche
13/5 Anne Lise Berenger
1675 Solveig Sørensen
18/5 Terje Skuterud
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

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte tirsdag 22. mai til vanlig
tid hos Wenche Hanche, Sandefjord. For mer
info ta kontakt på tlf.99697509. Ta kontakt
på medlemsmøte for å avtale kjøring.

Hva skjer fremover:
5. juni kl. 18:00 Bueskyting i Horten
10. juni kl. 12:00 Pannekakefrokost hos
Kjønnerød, Kongslysveien 10, Eik
12. juni kl. 19:00: Medlemsmøte
Mer info om dette kommer i medlemsavisa
utover våren.

Husk Tubfrim

Mai 2007

Mandag 14. mai
drar vi på tur til Rønneberg Gartneri,
Hvittingfoss. For de som ønsker å kjøre i
samlet tropp drar vi fra Sem kirke kl. 17.15.
For de som drar rett opp, møt opp senest kl.
18.00. Det er 10% på det vi handler. Ta med
kaffe og noe å bite i. Etter stengetid blir det
tid til en kaffepause og kanskje et lite lotteri.

D8`s 25 års jubileum
avholdes lørdag 15. september på Thon
Hotell Vika Atrium Oslo Kl. 19:00 Aperitiff
kl. 19:30 Middag. Meny: Marinerte asparges
med salat og syrlig cremefraiche dresseing,
Dampet laks med Sandefjordsmør og
agurksalat, kokte poteter. Panna Cotta. Til
middag serveres 2 glass hvitvin og kaffe til
dessert. Pris kr. 650,- pr. couvert. Åpen bar
etter middagen. Antrek: Mørk dress.
Bindende påmelding innen 1. september
2007 til Lully Hillestad, Ludvig Karstensvei
3, 1064 Oslo. Telefon: 22 30 70 54.
Bankkonto: 7014.10.98533. Spørsmål rettes
til: hilleslu@online.no Bestilling av
hotellrom må gjøres av hver enkelt rett til
Thon Hotell Vika Atrium. Pris pr. rom er: kr.
1095,- for dobbeltrom. kr. 895,- for enkeltrom.
Buk kode: 3110982 for bestilling av rom.
Telefon til hotellet er 22 01 45 40. Bestilling
må skje innen den 1. august 2007. Det er
mulighet for parkering for hotellets gjester i
hotellets garasje til kr. 150,- pr. døgn. Håper
mange fra Oseberg Lodge vil delta på denne
festen. Vi var jo mange som feiret starten, så
hvorfor ikke også feire 25 års jubileet
sammen med gode venner fra fjern og nær.
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Fra presidentens skrivebord
Når dette leses har vi tatt fatt på den måneden som omtales
som “... mai du skjønne, milde.” Nå ja, april i år var nå ikke
så verst den heller.Når vi samles til medlemsmøte tirsdag 8.
mai er det nesten på dagen 26 år etter at Oseberg hadde sitt
første medlemsmøte - nemlig den 6. mai 1981 på Grand
Hotell.Fortsatt er noen av de som var tilstede den gang fortsatt
medlemmer, men de fleste har dessverre falt fra.
Mai er en travel måned på mange måter. På det hjemmefronten
er det båtpuss, hagestell og kanskje for mange konfirmasjon
eller andre større familiebegivenheter. Og for lodgen blir også
travelt. Vi skal ha medlemsmøte den 8. og på siste
medlemsmøte ble det også vedtatt at vi skal delta på
Tønsbergmessen. I anledning av at det er 40 års jubileum for
messa er alle byens foreninger/organisasjoner/lag invitert til å
være med i et opptog lørdag 12. - samt at de som ønsker det
får ha gratis stand ute ved 2. dammen. Vi håper derfor at så
mange som mulig av medlemmene vil være med i paraden
som starter fra Farmandstorget kl. 13.30 og går opp til
messeområdet. Vi trenger også hjelp til å betjene vår stand
noen timer hver kveld fra ca. kl. 17.00 og utover. Messen
åpner den 12. mai og avsluttes søndag 20. mai. Har du
anledning til å hjelpe til håper vi å høre fra deg senest på
medlemsmøtet den 8. mai i Tønsberg Arbeiderforening.
Og den 14. drar vi på tur til Rønneberg Gartneri for å kjøpe
inn det vi trenger til hagen og blomsterkassene før den 17. Og
etter handleturen slapper vi av med medbrakt kaffe og noe å
bite i. Vi pleier alltid å få gode tilbud hos Rønneberg, så bli
med. Se mer om dette et annet sted i avisa.
Som dere ser gjorde våre bowlere det bra i Arendal. Det var
som alltid en hyggelig helg hvor vi traff mange gode venner.
Denne gangen hadde også D8 lagt sitt styremøte den samme
helgen, så vi traff også dem. Når det gjelder bowlingen, tar vi
snart sommerferie, så de ønker å være sammen med oss på
Sjøsiden bowling må møte opp nå i mai - eller vente til august.
En annen av våre medlemmer som har gjort det godt, er Tormd
Borgen Rogne som fikk flere fine plasseringer i plystre-VM.
Som dere ser skal D8 feire sine første 25 år i Oslo i september.
Stiftelsesdagen er 20. november 1982 og den dagen var mange
fra Oseberg tilstede i Kristiansand. Håper vi kan bli like mange
i Oslo den 15. september.
Minner også om at det fortsatt er mulig å melde på barn/
barnebarn til Camp Little America. Mer info og
påmeldingsskjema kan du få på medlemsmøtet i mai eller
henvendelse til undertegnede.
Så håper jeg vi sees på et eller flere av våre arrangementer i
mai og tiden fremover. Ta gjerne med en venn(inne)
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Bowling
Som kjent var det flere fra Oseberg som var i Arendal siste
helg i april, og de gjorde ikke skam på lodgen. I herreklassen
gikk Ivar Egrem til topps både i beste enkeltserie og beste
totalsum, mens Sven-Anders Kjønnerød tok 3. plass i begge
klasser. Damene var litt mer beskjedne, men her er resultatene.
Herrer høyeste serie: 1) Ivar Egrem, Oseberg 224, 2)
Øyvind Galdal, Viking 193 og 3) Sven-Anders Kjønnerød
188. Beste 4 serier: 1) Ivar Egrem 774, 2) Øyvind Galdal
716, 3) Sven-Anders Kjønnerød 676, 12) Arild Hassum,
508. Lag herrer: 1) Viking 1962, 2) Oseberg 1957, 3)
Terje Vigen 1773. Flest røde stike herrer: Ivar Egrem 7,
Sven-Anders Kjønnerød 7, Hans Chr. Larsen Terje Vigen
7. Etter loddtrekning vant Ivar Egrem vinflaska.I
dameklassen fikk vi disse resultatene: Høyeste serie: 1)
Jeanette Vatne, Viking 187. Solveig S. Kjønnerød hadde 164,
Else Mari Christiansen 131, Wenche Jacobsen 143 og Anne
Lise Berenger 100. Beste 4 serie: 1) Brynhild Krisiansen,
Terje Vigen 666, 2) Jeanette Vatne, Viking 664, 3) 3) Ruth
Galdal, Viking 633. 8) Solveig S. Kjønnerød 557, 11) Else
Mari Christiansen 479, 12) Wenche Jacobsen 450, 14) Anne
Lise Berenger 328. Lag damer: 1) Viking 1929, 2) Terje
Vigen 1829, 3) Oseberg 1486. Flest røde strike damer:
Jeanette Vatne, Ruth Galdal, Theoline Dugan, alle Viking og
alle 4 striker.
Kvelden ble avsluttet med premieutdeling og fest med dans
ut i de små timer. Nok et vellykket bowlingarrangement med
Terje Vigen Lodge som verter. Vi ser frem til neste år allerede.
Vi fortsetter våre faste bowlingkvelder på Sjøsiden
bowlingsenter hver fredag fra kl. 18.30. Siste gang før ferien
blir fredag 25. mai. Vi starter opp igjen medio august.

Lotteriet
Også i år planlegger vi å ha et lotteri på høsten. Og til det
trenger vi gevinster. Noe har allerede kommet inn, men vi
trenger flere. Har du noe å bidra med, så ta kontakt senest
på medlemsmøtet i juni. Vi regner med å starte loddsalget i
august/september og trekke i slutten av november.

Vil du vite mer om....
- Utvandrerfestivalen i Kvinesdal gå inn på
www.utvandrerfestival.no
- 4. juli-feiringen i Frognerparken i Oslo, gå inn på
www.accn.no
- Norsk Utvandrermuseum, Hamar, gå inn på
www.museumsnett.no/emigrantmuseum
- hvor du finner lodger i Norge og kontaktpersoner
www.sonsofnorway.no

Søster LodgerFredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
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Trolldalen Lodge
6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

