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KLOKKEN 19.30
Tirsdag 13/8 møtes
vi til omvisning på
Oseberg kulturhus
og Quality Hotell
Vi åpner høstsesongen med omvisning på byens
nye storstue, nemlig Oseberg kulturhus. Vi møtes
derfor utenfor inngangen til Quality Hotell kl.
19.30 (merk tiden). Etter omvisningen samles vi i
en av hotellets restauranter/barer, eller hvis været
er fint, kanskje vi finner oss et sted på brygga.
Det er da opp til hver enkelt hva de ønsker å kjøpe.
Denne kvelden skal vi bare hygge oss. Det blir
ingen forretningsdel eller utlodning. Ta gjerne med
ektefelle/samboer eller en god venn på en bytur
denne tirsdagskvelden. Håper dette blir en fin
oppstart til våre medlemsmøter utover høsten.

KLOKKEN 19.30
Våre Flittige Liser

drar mandag 19. august på hyttetur, nemlig på hytta
til Edna Pettersen. De som er kjent møter fram på
hytta til vanlig Flittige-Lise tid. De som ikke er
kjent på veien, eller som ønsker å kjøre sammen
med noen andre, kan jo avtale det når vi treffes
tirsdag 13. august på kulturhuset.

Vi gratulerer
11/8 Britta Bøhn
22/8 Berit Pinnestad
Gratulasjoner også til Torild Trolsrud som forlovet
seg 20/6 med sin Christian.

Bowlingen

Vi starter opp igjen bowlingsesongen fredag 23.
august kl. 18.00 på Centrum Bowling. Alle hjertelig
velkommen. Møt opp alle sammen. Vi har planer
om å utfordre Edvard Much til duell i løpet av
høsten. Første handicapturnering 27/9.

Picnick søndag 18/8
på Karlsvikodden
På medlemsmøtet i juni ble det bestemt at
årets picknik skal foregå på Karlsvikodden
søndag 18/8. Det var jo her vi arrangerte de
første picknickene for over 20 år siden. Alle
tar med seg sin egen picnikkurv. Husk også
campingstoler og bord. Hvis været er fint,
er det gode muligheter for å bade. Vel møtt
alle sammen, store og små.

Søknad om medlemskap

På vårt junimøte forelå det søknad om
medlemskap fra Lars Andersen, Buktav. 3,
3135 Torød.

20 årsjubileum
for Distrikt 8 16/11
20/11 1982 var representanter fra Oseberg,
Hjalmar Johansen og Bernt Balchen Lodger
samlet i Kristiansand for å stifte Distrikt 8
av Sons of Norway. Dette blir derfor markert
med en jubileumsfest lørdag 16/11 kl. 19.30
på Clarion Ernst Hotell i Kristiansand med
Bernt Balchen Lodge som vertskap.
Kuvertprisen er kr. 575,- som inkluderer
velkomstdrikk og 3 retters middag inkl.
drikke. Og selvfølgelig blir det dans ut i de
små timer. Ønsker du overnatting, er prisen
kr. 870,- for fest og overnatting pr. pers. i
dobbeltrom inkl. frokost. Påmeldingsfristen
er 1.oktober på tlf 38 12 39 70, men det
lønner seg å være tidlig ute, da det er
begrenset antall plasser. Klarer vi i Oseberg
å stille like mange i 2002 som vi var i 1982?
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Fra presidentens skrivebord
Forhåpentligvis er alle nå kommet tilbake fra en velfortjent ferie, og
klare til en forhåpentligvis god og aktiv høstsesongen for Oseberg
Lodge. Som dere har sett på 1. siden, starter vi høstsesongen litt
forsiktig med omvisning i byens nye storstue. Kvelden avslutter vi
med hyggelig samvær på en av hotellets eller bryggas mange
restauranter. Her kan hver og en selv avgjøre hva de vil spise og
drikke. Vel møtt alle sammen. Ellers utover høsten blir det jo
medlemsmøte 2. tirsdag i hver måned, vi skal forsøke å få til en
bowlingduell mot Edvard Munch, vi skal fortsette med våre
bowligkvelder hver fredag, våre Flitige Lieser skal ha sine månedlige
møter, vi skal velge nytt styre, vi skal feire 20-års jubileumet til Distrikt
8, vi skal ha julebord sammen med Ramnes Trekkspillklubb, vi skal....
mye mer. På junimøtet vårt ble det besluttet å støtte Lars Andersen
med kr. 5.000,- i forbindelse med at han skal være ett år i USA som
utvekslingsstudent. Selv om det ikke har vært noen møter i Oseberg i
sommer, har det jo vært litt USA-kontakt i sommer. Som dere kanskje
husker, etterlyste jeg i Tønsberg Blad familien til Charlotte Berg. Den
etterlysningen ga resultater, og i sommer traff jeg Charlotte og deler
av familien i Tønsberg. Vi har også selv hatt, og får senere, besøk av
familie fra USA. Jeg har også hatt med Ingun Rosten Larsen og hennes
familie fra Seattle på en liten sighseeing i Tønsberg. Vi har også hatt
telefonkontakt med Anne Lise Gøthersen fra vår søsterlodge
Trolldalen Lodge i Tucson, Arizona. Hun skal bo ett år på Teie, så jeg
håper at vi at vi vil treffe henne ofte på våre arrangementer det neste
året.
Da vil jeg bare ønske alle sammen en fortsatt god og varm sommer og
vel møtt tirsdag 13. august kl. 19.30.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Distriktskongressen 2002

Som kjent ble D8`s kongress avholdt på Selbu. Våre 3 delegater
rapporterer om en hektisk, men lærerik kongress hvor de fikk et godt
innblikk i det arbeidet som gjøres i Distriktet. Av D8`s 21 aktive lodger,
stilte det delegater fra 17, mens 4 lodger valgte å ikke sende delegater.
I tillegg hadde også den sittende president/sekretær Grethe
Magnussen og kasserer Ingrid M. Kallestad meldt avbud. Foruten at
delegatene behandlet de saker som var kommet til kongressen, ble de
også delt inn i grupper som hver skulle diskutere og komme med
forslag til hva som kan gjøres for at øke intressen for Sons of Norway
og det arbeidet som gjøres i lokallodgene. Forhåpentligvis vil de
forslagene som her kom fram, bli arbeidet videre med. På kongressen
ble følgende styre valgt for de neste 4 år: President Ernst Granly,
Eidsvold Lodge. Visepres.: Ole Hillestad, Christiania Lodge. Sekretær:
Bodvard Johansen, Haugaland Lodge. Kasserer: Eilert Løyning, Cleng
Peerson Lodge. Aktivitets-/kommunikasjonsansvarlig: Per Mikalsen,
Terje Vigen Lodge. Int. director: Terje Solheim for 4 år. Vararepr.: Ernst
Granly. Revisorer: Else Drange og Odd Harald Olsen. Kongressen i
2002 skal arrangeres i Haugesund av Haugaland Lodge. Det ble også
vedtatt å arrangere kongress hvert 3. år
istedet for som nå hvert 2. år. Det ble også nedsatt en komite på 3
medlemmer som skal komme fram med et forslag til hvordan
kontingenten skal innkreves på. Videre ble hverken regnskap eller
budsjett vedtatt. Revisorene skal legge fram et nytt revidert regnskap
innen utgangen av august og et nytt budsjettforslag skal sendes ut
til delegatene for godkjenning.
Fra internasjonal director Terje Solheim har vi fått denne rapporten:
De to siste årene har jeg vært formann for finans/investeringskomiSøster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

teen i det internasjoale styre. De andre i komiteen er Ted Forsberg D2,
Arden Shores D4 og Tore Pettersen D7. Vi jobber med regnskap og
budsjetter og også investering av forsikringspengene til SoN, for
tiden ca. 170 mill. USD. Forretningen går bedre, SoN er over krisen
etter forsikringssvindelen i slutten av 90-tallet, men det har vært
nedbemanning av staben på Hovedkontoret for å kutte utgifter og
dette har gått noe utover servicen til medlemmene. Dette ser å
heldigvis ut til å gå bedre etter en del startvansker med mange nye
“koster”. Jeg ble også valgt inn som 5. medlem av “the Executive
Commitee”, som består av President, Visepresident, Kasserer og
Sekretær samt en av de 8 Directors. Vedkommende velges av hele
styret og jeg var så heldig å bli valgt. Dette betyr også at jeg har vært
med som “govenor of the SoN-Foundation”. I den sammenheng har
jeg vært forholdsvis aktiv. Jeg har gjenomført 3 musikkturneer for å
skaffe penger til “the SoN Humanitarion Fond”. Vi hadde første runde
i februar-mars 2001 i Distrikt 1 og 4, andre tur var i oktober 2001 i
Distrikt 2, mest Seattle-området, og trejde runde nå i april 2002 i Distrikt
1 og 5. Jeg har også hatt med ungdommer fra Froland, samt også Leiv
Solberg på Hardingfele på turen i april i år. Leiv Solberg jobber for
NRK og har sendt en god del stoff fra dene turen på NRK P2 nå i vår.
Turneprogrammet har vært et allsangprogram med norske favoritter,
pluss en del amerikaske sanger. Vi har hatt litt over 30 konserter totalt
og har samlet inn ca. 18-20.000 USD. Vi hadde to turer til planlagt for
høsten 2001, men måtte avlyse disse pga. 11. september.
Ellers har jeg møtt på samtlige distriktstyremøter, unntatt i april 2001
da jeg var syk. De har vært en stressende jobb denne gangen med
mye utskiftninger i styret og problemer med å få ting gjort. Jeg har
møtt med tale, men ikke stemmerett. Jesg har gjort mitt beste for å
bistå i en vanskelig periode. Det har vært arbeids- og tidkrevende
men har dessverre ikke gitt særlig synlige resultater. Ellers har D8styret vedtatt et spennende prosjekt, som jeg har fått lov til å sette t
i livet, nemlig studetur til USA for styremedlemmer i SoN-lodger i
Norge. Tilbudet gikk denne gang ut til lodgene i Rogaland samt
Kvinesdal. 12 personer er påmeldt og turen startet i Minneapolis med
omvisning på Homeoffice, derfra går det via konsert i Minneapolis,
Two Harbors MN til New York og 17. maiparade. Vi skal bo privat hos
medlemmer av Oslo Lodge i Minneapolis, Terje Vigen Lodge i Two
Harbors og NorBu Lodge i Lake Telemark, New Jersey. Mer om denne
turen på kongressen. Dersom det ikke blir helt fiasko, vil vi sikkert
prøve flere slike turer. I tillegg til dette har jeg blitt drattt inn i 17. maikomiteen i Brooklyn, NY for å hjelpe dem med å skaffe norske korps til
paraden. Kontakt meg eller Per Mikalsen i Terje Vigen Lodge dersom
dere har aktuelle korps for 2003, 2004, 2006 eller senere. 2005 er allerede
bestilt av et korps fra Spangereid, Vest-Agder. Som dere sikkert
skjønner, har det mest av min fritid pluss en god del til, gått med til
SoN de siste to årene. Intents - men moro.
Beste hilsen Terje Solheim.
og fra avgått distriktskasserer har vi fått denne hilsen
Kjære alle sammen
Som dere ser er jeg ikke tilstede under kongresen. Dette har jeg sett
frem til i to år, men dessverre ble det ikke slik.
De fleste av dere vet at jeg har vært plaget med sykdom det siste året.
Til mandag den 17. juni skal jeg legges inn på sykehuset igjen til en
ny operasjon. Derfor var det best at jeg holdt meg hjemme her i Arendal
til å samle nye krefter. Jeg har stortrives i styret, og det var min mening
at jeg ville still til gjenvalg. Jeg håper alle blir fornøyd med resultatene
som kongressen måtte bringe. Mine tanker er hos dere. Det er Sons
of Norway som har holdt meg oppe i mange tunge stunder. Lykke til.
Med hilsen fra Ingrid Marguerite Kallestad
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