
Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg

B

Nr. 8- 24. årgang August 2004

Søndag 15/8 fra kl.
12.00 er det tid for
Picknick hos Hanche`s
Selv om pannekakefrokosten regnet bort,
setter vi vår lit til at værgudene er med oss
når vi igjen samles til pickick hos Wenche
og Sverre Hanche, Buerhagan 76, Vesterøya.
Etter ankomst Sandefjord - start fra
Hvalfangsmonumentet 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 skole. Ta til
høyre - ved rød bondegård, ta første vei til
venstre, Buerhagan. Kjør ned til
endeparkeringen på sletta. Hvis noe er uklar
ta kontakt på mobil 99 69 75 09.
Alle tar med seg sin egen picknick-kurv med
mat ogdrikke. Husk å ta med campingstoler/
bord. Her er det også bademuligheter, så ta
med badetøy. Hele familien er hjertelig
velkommen til noen timer ute i det frie.

Bueskyting
Tirsdag 1. juni hadde Edvard Munch lodge
invitert til kombinert medlemsmøte med
bueskyting etterpå. Resultater dameklasse:
1) Solveig Kjønnerød, 2) Kari Auli, 3) Kaja
Nicolaysen, 4) Else Mari Christiansen 5)
Britt Thorsen. Herreklassen: 1) Bjørn
Kristiansen, 2) Jan W. Thorsen, 3) Bjarne
Rolland, 4) Wilfred Aasheim, 5) Per Rygh
og 6) Arild Hassum (Osebergs
representanter er markert)

Velkommen til høstens
første medlemsmøte
tirsdag 10/8 kl. 19.00
i kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv
Forhåpentligvis har vi fortsatt mange fine
varme dager og kvelder foran oss, men vi
håper allikevel at du tar en tur innendørs
tirsdag 10/8 når vi har høstens første
medlemsmøte. Foruten den faste
forretningsdelen, får vi høre mer fra

distriktskongressen
Og selvfølgelig blir det tid til hyggelig prat
med gode venner og litt å bite i. En liten
utlodning blir det også, så har du anledning
til å ta med en liten gevinst takker vi for det.
P.g.a. dobbeltbooking og ferie oppfordres
også alle medlemmer av Edvard Munch
Lodge om å komme på vårt medlemsmøte,
så kanskje blir det noen nye ansikter å se.

Vi gratulerer
litt på etterskudd
24/7 Reidun Fevang
og i august kan disse kose seg med kake
 2/8 Martin Bjerkgård
 2/8 Ingun Rosten Larsen
 4/8 Ernst Østby
11/8 Britta Bøhn
22/8 Berit Pinnestad
og i september har viog i september gr
 6/9 Even Gjengaard
 9/9 Inger Krohn

Bowlingen
starter opp igjen fredag 20. august kl. 18.30
i Centrum Bowlinghall. Nye og gamle
spillere hjertelig velkommen.
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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

USA-besøk 25/8-26/8
Har nettopp fått vite at denne gruppen er ca. halvert i antall som
kommer. Det betyr at vi er i mål når det gjelder vertsfamilier. De
ankommer Tønsberg Jernbanstasjon onsdag 25/8 med tog fra
Gardermoen kl. 12.11. Håper vertsfamiliene har anledning til å hente
dem der. De reiser videre med tog torsdag 26/8 på formiddagen. Så
snart jeg har fått eksakt antall, navn og reiserute, vil jeg sende dere
mere info om hvem som skal bo hvor. Vi må også bli enige om et
opplegg. Kanskje en liten individuell sightseeing og et felles opplegg
for kvelden? Vi får holde kontakten etter hvert som vi vet mer.

Lodgetreff lørdag 14. august
Eidsvold Lodge inviterer alle Sons of Norway-medlemmer til
sommerens lodgetreff lørdag 14. august. Vi møtes ved
Forsvarets Flysamling kl. 10.30.  For å komme til Forsvarets Flysamling
kjør E6 til avkjøring for Gardermoen v/Jessheim nord. Følg skilting til
Nannestad og Flysamling. Her blirdet omvisning og kaffe. Etterpå
drar vi videre, og hvis været erbra, stopper vi i Trandumskogen hvor
vi får se minnebautaen og stedet for henrettelsene under 2.
verdenskrig. Deretter går turen til Eidsvoldbygningen. Der bør vi
være kl. 12.00 for omvisning. Her vil vi også minnes at Eidsvold Lodge
ble stiftet for 20 år siden, den 15. september 1984. Vi fortsetter så til
Eidsvold Bygdetun hvor det blir servering av rømmegrøt og spekemat
kl. 15.00. Her blir det muligheter for å se seg om på Bygdetunet og i
Okkupasjonsmusèet, for de som er interessert i utstyr m.m. bl.a. fra
“Gutta på skauen”. Det blir servering av kaffe og kaker kl. 17.00. Ta
med godt humør og gode historier! Ingen påmelding, det er bare å
møte opp kl. 10.30. Ta kontakt på medlemsmøtet vårt i august og hør
om andre også skal innover. Kanskje noen har plass i bilen til flere,
eventuelt avtal felleskjøring.

Alle medlemmer av Sons
of Norway, Norge
Vi disponerer en utleieleilighet i Torrevieja. Den er 2 år gammel, 2
soverom, bad, kjøkken, stue og hage, alt på en etasje. Den er fullt
møblert med AC, kaldt og varmt. Den ligger i et rolig strøk med felles
svømmebasseng, kort vei til butikk og restauranter og buss til sentrum.
Det er ca. 800 meter til La Mata Playa. Utleiepriser: 1/10-30/4 kr. 3.000,-
pr. uke, langstidsleie kr. 4.100,- pr. mnd. 1/5-30/9 kr. 4.000,- pr. uke,
langtidsleie kr. 4.500,- pr. mnd. Vann og strøm er inkludert i prisen. Det
beregnes at leiligheten blir rengjort ved avreise, ellers beregnes det
50 Euro for denne tjenesten. Det anbefales å leie bil for å komme litt
rundt. Henting/retur til Alicante 40 Euro, San Javier (Murcia) er 30
Euro hver vei. Alle henvendelser skjer til adviser@terra.es, eller faks
+ 34 966 730 002 i Spania eller a-m-moen@sensewave.com eller telefon.
33 39 08 51, mobil 92 43 92 58 i Norge.

Hilsen Oscar K. Kristiansen

Lotteri
Også i høst  planlegger vi et lotteri for å bedre økonomien. Kan du
bidra med en gevinst, gi beskjed på medlemsmøtet i august, eller ta
kontakt på tlf. 33 36 88 61/33 38 60 29. Så snart gevinstene er klare, vil
gi lage loddbøker og fordele dem til medlemmene. Vi håper også å
kunne ha stand på et kjøpesenter i løpet av høsten. Trekning
november/desember.

Fra presidentens skrivebord
GRATULERER! og TAKK! Gratulerer til alle dere medlemmer
som har stått på for lodgen vår slik at vi på kongressen i
Haugesund ble tildelt mange fine utmerkelser for de siste 2
årene. Uten at alle er med på å dra lasset, hadde vi ikke lykkes
å nå de målene vi setter oss. Og takk fordi jeg som president
også fikk utmerkelser. Og som dere ser nedenfor ble vår egen
sekretær Solveig også valgt inn som sekretær i Distrikt 8.
Gratulerer med valget. Mer om alt dette på vårt augustmøte.
Men det nytter ikke å hvile på laurbærene. Også denne høsten
er det mye som skal skje. Først medlemsmøte, så picknick,
deretter USA-besøk. Vi må også få valgt en nominasjonskomite
slik at vi også i 2005 får et styre. Vi trenger også en komite som
skal forberede vår Thanksgivingsfest i november. Vi skal også
avholde et lotteri slik at vi fortsatt kan ha en sunn økonomi..
Dette er viktig for at vi kan få tak i foredragsholdere til møtene
og forhåpentligvis også dele ut litt stipender til de som har behov
for det. Vår stipendkomite behandler nå en søknad fra en blind
skiløper som har lyst til å reise til Ski for Light i 2005.
Selv om årets sommer vel ikke blir husket som den beste på
mange år, håper jeg dere alle har hatt en fin sommer og ferie og
møter friske og opplagt opp på vårt medlemsmøte 10/8.
Vel møtt da og på alle våre andre arrangementer utover høsten.
Minner også om at det helgen 21.-22/8 er stor markering av
100-års jubileet for utgravingen av Oseberg-skipet.Følg med i
Tønsbergs Blad for mer informasjon om det som skal skje på
Oseberghaugen den helgen og ellers i forbindelse med jubileet.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Distriktstyret 2004-2006
På kongressen i Haugesund i juni ble følgende valgt inn i styret for
Distrikt 8 den kommende 2 års perioden:
President:     Ernst Granly Eidsvold Lodge

       Kjerkevegen 16, 2070 Råholt. Postadr. Postboks 100,
      2071 Råholt.Tlf. 63 95 10 66,  mob. 920 52 075, fax

                      63 95 21 55  e-mail: egprodukter@online.no
Visepres.:     Solveig Indbjo Haugaland Lodge

       Heinøveien 17C, 5515 Haugesund. Tlf. 52 73 70 57
       E-mail: olav.indbjo@c2i.net

Sekretær:      Solveig Sende Kjønnerød Oseberg Lodge
      Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg, Tlf. 33 36 88 61
      Mob. 481 27 201. E-mail: svkjoenn@online.no

Kasserer.     Eilert Løyning Cleng Peerson Lodge
      Leitevn. 6, 4020 Stavanger. Tlf. 51 58 71 55.
      E-mail: eloynin@frisurf.no.

Aktivitets-/  Lise Jensen Bergen Lodge
kommun.      Torgny Segerfeldsvei 11, 5143 Fyllingsdalen. Tlf
ansvarlig      55 16 68 22. E-mail. lise.jensen@hjemmet.no

Våre Flittige Liser
har ikke fastsatt noen dato for oppstart etter høsten. Det  regner jeg
med at det blir snakket om på medlemsmøtet. Så har du ikke anledninge
til å komme på møtet den 10/8, ta kontakt med noen av damene så får
du vite når dere skal treffes igjen neste gang.


