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 Minneord
Tirsdag den 15. juli fikk vi den triste
meldingen om at vår alles kjære momo,
Ellen Karine Christiansen hadde sovnet stille
inn. Alle som kjente Ellen visste jo at hun
ikke var helt frisk, men vi hadde vel håpet at
hun skulle være sammen med oss i mange år
enda. Ellen har vært medlem i Oseberg
Lodge siden juli 1982, og var blant dem som
trofast kom på våre møter og arrangementer.
Så lenge helsen holdt, var hun en ivrig bowler
og hun deltok også på Flittig Lise-møtene.
Ellen ble begravet fra Nøtterøy kirke onsdag
23. juli. Våre tanker går til Brit Wencke og
Raymond og den øvrige familie.
Vi lyser fred over Ellens minne.

Picnik 24. august
Som kjent avholdes årets picnik søndag 24.
august fra kl. 12.00 og utover noen timer.
Stedet er hytta til Wenche og Sverre Hanche,
Buerhagan 76, Vesterøy. Etter ankomst
Sandefjord - start fra Hvalfangstmonumentet
og kjør videre utover langs vannet/Kilen til
rundkjøringen v/Shell-stasjonen, ta til høyre
og følg veien til Vesterøya. Etter
bakketoppen kommer skiltet Vøra/Langeby
(ikke det blå skiltet). Følg hovedveien ca 2
km til Buer skoe. Ta til høyre - ved rød bonde-
gård, ta første vei til venstre, Buerhagan.
Kjør ned til endeparkering på sletta. Hvis noe
er uklart ta kontakt på mobil 99 69 75 09.
Alle tar med seg sin egen picknik-kurv men
vi forsøker å lage et langbord slik at vi får et
stort utvalg å smake på. Husk å ta med stoler/
bord. Det er også bademuligheter, så ta med
badetøy. Vel møtt alle sammen.

Ferien er over, og vi
treffes igjen tirsdag
12. august kl. 19.00
i kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv
Forhåpentligvis er alle nå kommet tilbake fra
ferie, og klare for å komme på medlemsmøtet
vårt den 12/8. Alle vet vel hvor lodgen har
tatt navnet sitt fra, men er alle klar over at til
neste år er det 100 år siden Oseberg-haugen
ble gravd ut?. Derfor har vi satt

Oseberg-haugen
som tittel på programmet vårt den dagen.
Som vanlig blir det en liten forretningsdel,
før vi får servert kaffe og no`get attåt. En
liten utlodning blir det sikkert også. Og
selvfølgelig hyggelig prat blant gode venner
om sommerens opplevelser.
SAKSLISTE:  1) Valg av komiteer. 2)
InnkomMen post 3) Eventuelt.

Vi gratulerer
 2/8 Ingun Rosten Larsen
 4/8 Ernst Østby
118 Britta Bøhn
22/8 Berit Pinnestad

Bowlingen
starter opp igjen etter sommerferien fredag
den 22. august kl. 18.00 på Centrum Bowl-
ing. Alle hjertelig velkommen.

Flittige Liser
har også lagt ferietiden bak seg, og starter
opp igjen møtene i august. Tid og sted avtales
på medlemsmøtet den 12/8.

HUSK TUBFRIM
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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 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

SoN-treff i Drammen 16/8
Minner om at Thorleif Hauge Lodge i Drammen arrangerer
treff for alle Sons of Norway-medlemmer lørdag 16. august
med fremmøte på parkeringsplassen ved Sturla-huset kl. 11.30.
Fristen for påmelding går ut 1. august,  men hvis du hiver deg
på telefonen og ringer 32 83  74 48, 32 88 41 72 eller 93 04 48
77, så er det sikkert plass. Du kan sende påmelding til mail:
kaafrib@online.no. Pris kr. 150,-. Fullstendig program og
veibeskrivelse sto i vår avis for juni. Du kan også få program
og kart på vårt august-møte.

Pennevenner?
Hello, my name is Gretchen Bjork and I am a member of Fosselyngen Lodge
5-082 in Milwaukee, Wisonsin, USA. As co-youth director with my mother,
Arlette Johnson, we are placing the following article in our next newsletter
NORWEGIAN CONNECTIONS
How would your children or grandchildren like to find out firs-hand what life
in Norway is really like? Woulden`t it be fun to learn about Norwegian
schools, what home life is like, what kids in Norway do for fun, how they
celebrate holidays, and hopefully make a new friend in the process. We are
contacting a few lodges in Norway to see if children of  Sons of Norway
members are interested in becoming a Pen Pal  with a member from our
Lodge. If you are interested, please call Gretchen Bjork (262-502-9197).
Who knows, maby this will be the start of a life-long friendship.
Gretchen Bjork and Arlette Johnson
We would appreciate you passing this information along to your member-
ship at your next Lodge meeting, in your newsletter, or both. We do not
know many children, grandchildren, or even adults will respond from our
Lodge, but we hope that there is interest on both sides of the Atlantic You
may correspond with me by e-mail at bjork@execpc.com.
Tusen takk. Grethen Bjork, W149N8235 Norman Dr. Menomonee
Falls, WI 53051, USA. Tlf. 001 262-502-9197.
Oppfordringen er herved sendt videre, så nå er det bare opp til medlemmene
i Oseberg å sette sine barn, barnebarn eller oldebarn i gang med skrivingen.

Dear Presidents
Just a quick note of introduction. I am excited to be join the Sons of Norway
Home Office as your new Executive Director, Sons of Norway Foundation.
Together we will be involved in many was to promote, expand programs and
grow monetarily the Sons of Norway Foundation. Currently I am reviwing
past information on scholarships, grants and current Foundation projects.
We hope to rejuvenate awareness among all our Sons of Norway members
by promoting and providing information on the Foundation in the form of
monthly newsletter artaicles to local lodge editors, communicating with Dis-
trict Presidents on Foundation activities within their districts and proposing
new game plans for future involvment.
As Presidents of your local lodge you have the leadership to promote Sons
of Norway activities. Please keep the Foundation as one of your priorities.
It is such a great membership benefit to individual scholarship recipients as
well as Local Lodge Partnership/Cultural and Heritage Grants.
I look forward to working with you on behalf of the Foundation. You will be
receiving information from me a regular basis regarding up coming events and
Foundation promotins. Please feel free to e-mail me with your ideas and
comments at colson@sofn.com or write me at Sons of Norway, 1455 W.
Lake St, Mpls, Mn. 55405.
Respectfully yours Cindy Olson, Executive Director,  Sons of Norway
Foundation. Tlf. 001 612 821 4632.
Selv om denne e-mailen var rettet til presidentene, er dette noe som angår alle
medlemmer i Sons of Norway. Tok den derfor med i denne tiden som i
avisene kalles for “agurktiden”.

Fra presidentens skrivebord
For mange er kanskje ferien over, men forhåpentligvis har vi
fortsatt mange varme og fine uker foran oss. Men uansett vær
håper jeg dere setter av tid den 12/8 og kommer på vårt
medlemsmøte. Vi må velge nominasjonskomite, og siden vi
har satt Thanksgiving-fest på programmet i november, trenger
vi også en komite til å hjelpe styret med denne festen. Når vi
møtes neste gang, er det en stol som vil stå tom, nemlig Ellens.
Som dere har lest på 1. siden, sovnet hun inn den 15/7.
Selv om været har vært litt vekslende, håper jeg alle har hatt
en fin sommer og klare til å starte høstsesongen med fornyet
kraft og spirit. Det er sikkert nok å være med på. Som dere
ser andre steder i avisen, starter både bowlerne og flittige
liser opp igjen, vi skal arrangere picknik, det er treff i Drammen
og for dem som ønsker det, er det flere turtilbud ute å går. Og
mye, mye mer skal det sikkert bli utover sommeren.
Siden vi ikke lenger kan delta med bingo, har vi vedtatt å
sette igang et lotteri i høst. Alle som kan bidra med en gevinst,
må gi beskjed om dette på medlemsmøtet 12/8 eller på telefon
33 36 88 61.  Vi starter loddsalget så snart som mulig deretter,
og trekker i november.
I juni sendte vi ca. 2,2 kg. med frimerker/Telekort til Tubfrim.
Fortsett å samle på frimerker og brukte telekort. Kanskje
kan vi sende en tilsvarende mengde før nyttår.
Og jeg kan allerede nå nevne at banken trenger lokalet selv
den 14. okt, så dette møtet må vi holde et annet sted, kanskje
et bedriftsbesøk hadde vært noe? Kom gjerne med forslag.
Ellers hadde de som tok imot besøk av musikere fra Hanska
en hyggelig weekend som ble avsluttet med en fin konsert i
Våle Samfunnshus. Nye bekjentskap ble gjort over
landegrensene.
Så håper jeg at mange tar veien til Teie den 12. august, og at
de som blir foreslått påtar seg et verv i en eller begge komiteene
som vi skal velge.
Ha en fortsatt god sommer.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Ferie til gode
Dersom du har ferie tilgode, kan kanskje noe av dette friste?
Tur til Polen/Tyskland med avreise 17. august. Jeg vet at noen fra
Oseberg Lodge er påmeldt på denne turen. For flere opplysninger og
påmelding, ring 37 01 11 15. Flere opplysnnger finner du også i vår
avis for april. Arrangør er Terje Vigen Lodge i Arendal.
Eller frister det mere med en tur til Wien og Budapest. Bernt Balchen
inviterer på tur fra 24. til 30. august. Pris kr. 9.980,- pr. p. som inkluderer
fly Kjevik - Wien/Budapest t/r, busstransport, 6 overnattinger i
dobbeltrom, 6 frokoster, 4 hotellmiddager, 1 middag i Grinzing, 1
Donaucruise inkl. middag i Budapest, 2 sightseeinger med guide i
Wien og 1 i Budapest, 1 utflukt med guide til Szentendre. Påmelding
og flere opplysninger får du på tlf. 38 12 39 70. God tur.


