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Medlemsmøte med grilling avholdes tirsdag 11. august kl. 18.00 på MC-klubbens
lokaler i Hellandveien, Nykirke
Det har etter hvert blitt en tradisjon at vi starter opp høstsesongen med grilling og utekos. Vi
starter opp med en kort forretningsdel før vi fyrer opp grillen og hygger oss med god mat, drikke og diverse aktiviteter. Du kommer til MC-klubbens lokaler på følgende måte: Kommer du
fra E-18 (enten nordfra eller sydfra) tar du av ved Statoil/Kopstad, inn på veien skiltet til Horten, gjennom rundkjøringen ved Brannstasjonen og under jernbanebrua. Her er det skiltet
”Helland”, til venstre med en gang under broen. Ta denne veien. Kommer du fra Horten ta til
høyre før jernbanebrua. Omtrent midtveis er det en ”S”-sving med bjerketrær. Fortsett på denne veien. Gården der vi
skal være ligger på venstre side, og det er satt opp en stolpe med flere skilter, bl.a. Horten MC-klubb. Det er god parkeringsplass ca 50 meter fra huset. Det er stoler og bord nok der, så det eneste du trenger å ta med er grillmat m/
tilbehør, noe å spise på og med og det du skal drikke. Grillen er klar. Kaffe blir servert. Det blir som vanlig aktiviteter for store og små. Det er ikke værforbehold. Det er plass innendørs hvis det skulle bli nødvendig. Har du anledning
til å ta med en liten gevinst til kveldens lotteri er det hyggelig. Ta gjerne med noen venner—her er det plass til alle.

Søndag 16. august

planlegger vi utflukt til Blaafarveværket, 3340 Modum. Alle tar med mat og drikke
slik at vi kan få ordnet en picnic. Det hadde jo vært fint om ikke alle tar med det samme, så kanskje kan vi avtale på
medlemsmøtet tirsdag 11.august om hvem som bringer hva til vår picnic. Kan du ikke komme på medlemsmøtet kan du
jo gi beskjed til Turid når du melder deg på omvisningen. Bord og benker finnes på området.
Det er fri adgang til området, men billett må kjøpes til utstillinger. Priser fra kr. 50 til 75 for ved grupper på min. 15 personer. Barn 0-15 år gratis. Noen av utstillingene Maleriutstillingen ”Blå stemninger” – med verker fra Kjell Nupen til
kjente bilder fra kunsthistorien. Kittelsen museet Nyfossum med utstilling i Tømmerlåven.
Lodgen sponser historisk omvisning på Værket som må forhåndsbestilles ved påmelding til Turid med sms eller ring tlf.
917 37 209 (eller gi beskjed på medlemsmøtet).
Det er også anledning til kjøp av gaver til seg selv eller andre i de mange butikkene som Den Blå butikk med salg av
koboltfarget glass, Landhandelen og Stein- og smykkebutikken på Haugfoss.
Og det averteres med gruveost til salgs. Siden vi har medlemmer spredt rundt i 3 fylker er det vanskelig å ordne felles
transport. Men dere som bor i nærheten av hverandre, eller på medlemsmøtet 11. august, avtale felleskjøring. Enten du
tar Rv35 via Eidsfoss eller E18 tar det ca. halvannen time å kjøre fra Tønsberg. Tar du E18 kan du kjøre til Drammen og
ta avkjøring 25 videre til E134. Vi møtes kl. 11 på parkeringsplass ved inngangen til en hyggelig dag i gode venners lag.

Brukte frimerker og ringer

fra øl/brus-bokser mottas fortsatt med takk. Llike før sommerferien
sendte vi av gårde en pakke på 3,430 kg med brukte frimerker og kort til Tubfrim. Ta med det du har på et medlemsmøte
så sender vi det til rette vedkommende.

Vi gratulerer 1/8 Kari Barane, 2/8 Martin Bjerkgård, 2/8 Ingun Rosten
Larsen, 8/8 Randi T. Henning, 11/8 Britta Bøhn, 14/8 Kjell Olav Thune, 17/8 Odd
Harald Høvring, 19/8 Haakon Høvring, 22/8 Berit Pinnestad 24/8 Vidar Gjelstad.

Skal du til USA/CANADA?
OK-Reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
Med ektefelle og barn på alle flyreiser.
For mer info og bestilling, kontakt

OK REISER
Elveveien 21, 4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 02 04—www.usaexperten.no
firmapost@usaexperten.no

B

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 48064201 toot-soe@live.no
Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Kasserer Bjørn Kristiansen. T. 33045146
bjornogkari@hotmail.no Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Medl.sekr. Torild Trolsrud T. 33062934
tor-trol@online.no Marshall Kari Bjerkgård T. 33368884. Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 95884603
ingun.r.larsen@gmail.com Else Mari Christiansen T. 91889368 else,marihassum@hotmail.no
http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536
Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596

Redaktørens betraktninger
Etter å ha hutret oss gjennom det som kalles sommer her i Norge, er det vel på tide å rulle opp skjortearmene å gjøre litt
fornuftig igjen. Forhåpentligvis er varmen bare litt forsinket så den kommer nå i august. Og det passer jo bra siden vi
skal ha to utearrangementer denne måneden. Først grillkveld på Nykirke og så tur til Blaafarveverket. Håper riktig
mange har tid og lyst til å være med på dette. Og nå i august starter jo også bowlingkveldene og våre Flittige Liser opp
sine aktiviteter. Mer om det annet sted.
Siden forrige avis har vi hatt en flott møte i juni hvor vi lærte mer om Gokstadskipets kopi Viking og dets ferd over Atlanteren i 1893 samt pannekakefrokosten vår. Denne søndagen var det rekordoppmøte og flott vær. Vi var 48 personer
med stort og smått samlet i Kongslysveien. Og pannekaker, brus og kaffe gikk ned på høykant. En liten natursti ble det
også tid til innimellom all den hyggelige praten rundt bordene. Ekstra hyggelig var det å få besøk Ragnhild og Torbjørn
Kleven fra Space Coast Viking 3-615 Melbourne, Florida. De var også på vår Thanksgivingfest i fjor, og kanskje ser vi
dem igjen på årets Thanksgivingfest. Denne avholdes for øvrig 7. november, så hold allerede nå av denne dagen.
Hvis vi tar en titt på kalenderen i våre tre land så er det ingen merkedager i Norge og Canada. I USA er det National
Aviation Day 19. august. Denne dagen ble innstiftet i 1939 av Franklin D. Roosvelt og dette er fødselsdagen til Orville
Wright. Han ble født 19. august 1871 i Dayton, Ohio og døde 30. januar 1948. Denne dagen blir det flagget fra alle offentlige bygninger og det inspireres til alle å delta i ulike aktiviteter rundt fly og flyhistorie.
Da er det bare å håpe at alle har kommet seg vel gjennom sommeren uten fukt– og frostskader og at alle møter friske og
raske til det som skal skje utover høsten. Ta gjerne med en venn eller to på våre aktiviteter.
Med broderlig hilsen Sven Anders, redaktør

Søknad om medlemskap har vi mottatt fra Oddveig Borgen Hansen, Vikveien 15 A, 3050 Mjøndalen.
Bowlingen starter opp igjen fredag 21. august på Vallø Bowling. Vi begynner som vanlig kl. 18.30 og holder på i
ca halvannen time. Sko og kule får du lånt i hallen, så alt du trenger å ta med er deg selv, og eventuelt noen andre i familien eller venner. Vi betaler selv for de runder vi spiller. Du bestemmer selv om du vil spille 1, 2 eller 3 runder av 10 serier. Kaffe, forfriskninger og mat kan kjøpes i hallen hvis noen ønsker det. Vi sees vel.

Våre Flittige Liser

har ikke avtalt noen møte i august, men det kan kanskje ordnes på medlemsmøtet. Ta
gjerne kontakt med noen av de som pleier å være der og sjekk

Sons of Norway is pleased to announce that its CEO, Eivind Heiberg has been named the new Honorary Consul General for the state of Minnesota. The appointment was revealed shortly after 3pm today by His Excellency Ambassador Kåre R. Aas as part of a visit to the Sons of Norway Headquarters in Minneapolis, MN.
"CEO Eivind Heiberg is extremely well qualified to take up the position as Consul General and continuing the excellent
work conducted by Consul General Gary Gandrud. The Consulate General in Minneapolis is a key mission for Norway
in the Mid-West and it is therefore very important to have the best qualified person to represent Norway," said Ambassador Aas. "Heiberg has all the qualifications required to further strengthen the bilateral relations between Norway and the
Mid-West. I look forward working with and supporting Heiberg in his endeavors." About the Honorary Consulate General: The Honorary Consulate General provides information about Norway, and Norwegian-American relations to the
public in the district. We facilitate development of commercial, economic, cultural, scientific and educational relations
between Norway and the upper Midwest region. It serves primarily the state of Minnesota, but assists fellow Honorary
Consulates in the states of Wisconsin, Illinois, Iowa, North Dakota, and South Dakota.

På kongressen

i fjor ble det bestemt at fra 2015 skal det oppnevnes nominasjonskomite for valg av Distriktsstyre og Internasjonal Director i hele Sons of Norway. D8-styret mener det er viktig at nominasjonskomiteen skal ha en
rettferdig geografisk sammensetning. En fra vest, en fra sør, og en fra øst. Flg. personer er forespurt, og har sagt ja til å
utgjøre komiteen: Solfrid Abrahamsen, Ryfylke Lodge, Liv Refstie (leder), Bernt Balchen Lodge, og Asle Hoel Knai,
Eidsvold Lodge. Når det gjelder kongressen i 2016 skal den avholdes i Haugesund med Haugaland Lodge som arrangør.
Lodene må i løpet av februar/mars velge sine delegater og eventuelt sende inn forslag som ønskes behandles på kongressen. Mer informasjon om kongressen kommer utover høsten og vinteren.
Søster Lodger: Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des.
Nor-Bu Lodge 3-427
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30

