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Oseberg og Edvard
Munch lodger invi-
terer til fellesmøte
på Karistua tirsdag
7. august kl. 18.00
Det blir grilling. Hver og en tar med seg mat
og drikke til eget behov. Det står griller på
stedet og det finnes også en del bord/stoler,
men har du plass i bilen er det fint om du tar
med noe selv. Forøvrig blir det ulike
aktiviteter og kos blant gode venner. Er du
usikker på veien, ta kontakt med andre i
Oseberg eller ring Jan tlf. 33 04 19 79, Kari
33 04 51 46.

Nytt medlem
Geir Olsen ble enstemmig opptatt som
medlem på vårt junimøte.

Vi gratulerer
 2/8 Martin Bjerkgård
 2/8 Ingun Rosten Larsen
11/8 Britta Bøhn
22/8 Berit Pinnestad
og ellers andre som har noe hyggelig de skal
feire i den nærmeste fremtid.

Til minne
I løpet av sommeren har 2 av våre
medlemmer gått bort. Jan Erik Christensen
døde 8. juni og Svein Hermann Wold-Hansen
døde 30. juni. Våre tanker går til de etterlatte.

Bowlingen
starter opp igjen på Sjøsiden Bowling Vallø
fredag 24. august kl. 18.30. Håper alle pusser
kulene innen den tid og er klare for nye
hyggelig fredagskvelder utover høsten/
vinteren.

Søndag 26. august kl.
12.00 blir det picknic
på Karlsvikodden
Forhåpentligvis har vi mange fine dager å se
frem til utover høsten. Forhåpentligvis blir
søndag 26. august en av dem. Da samles vi
igjen til picknic på Karlsvikodden. Hver og
en tar med seg sin egen picknic-kurv og mat
og drikke. Lag gjerne litt ekstra så kan du jo
dele med “naboen” og kanskje smake litt
derfra. Ta med bord og stoler og badeutstyr.
Kanskje blir det årets siste bad den dagen.
Usikker på veien, ring noen i styret.

Bueskytingen
mot Edvard Munch Lodge ble avholdt tirsdag
5/6 i nydelig sommervær på banen til Horten
Skytterklubb med godt oppmøte. Under den
sosiale delen ble det servert pølser med di-
verse tilbehør. Ikke alle deltok i bue-
skytingen, men blant dem som deltok ble det
følgende resultater. I dameklassen gikk Gunn
E. Borge, EM til topps med 211 p. Så fulgte
på 2. plass Solveig S. Kjønnerød, OL 209, 3)
Erna Hassum, OL 166, 4) Silje M. Hassum,
OL 152 og 5) Torild Trolsrud, OL 144 p. I
herreklassen fikk vi disse resultatene. 1)
Bjarne Rolland, EM 266. 2) Jan W. Thorsen,
EM 265. 3) Arild Hassum, OL 260. 4) Ragnar
Iversen, EM 254. 5) Wilfred Aasheim, EM
238. 6) Bjørn Kristiansen, EM 225. 7) Sven-
Anders Kjønnerød, OL 187 og 8) Torstein
Fossum, OL 148 poeng.
Takk til Edvard Munch og Horten
Bueskytterklubb for nok et fint arrangement.
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Trolldalen Lodge 6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

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 83 33 00
eller 22 01 45 40. For å være sikker på å få
plass på samme hotell som festen må
bestilling  skje innen den 1. august 2007.
Etter den datoen blir du plassert på det Thon
hotell som har plass. 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.

Husk Tubfrim
Årsrapporten fra Tubfrim for 2006 foreligger nå. Til tross for
en nedgang i innsamlede frimerker fikk de et overskudd på
590.00, en økning på 7% i forhold til 2005. Overskuddet
fordeles til forebyggende og trivsels-fremmende tiltak blant
funksjonshemmede barn og unge i Norge. Av den totale
mengde frimerker som brukes mottar de ikke mer enn 10-
15% så mesteparten av frimerkene havner fortsatt i søpla.
Du husker vel å ta vare på frimerkene og de brukte telekortene?
Eldre konvolutter (40-50 år og eldre) vil de gjerne ha utklipte.
Postkort/prospektkort vil de gjerne ha hele, da dette er eget
samleområde  Så sett i gang å samle inn alt innen posten. Ta
dem med på møtene så skal vi videresende dem til Tubfrim.
Etter junimøtet sendte vi av gårde en pakke på 1,045 kg.
Trenger du samleesker gi beskjed så skal du få enten på
møtene eller tilsendt. Hva med en sette en eske på
arbeidsplassen eller gi en til andre i familien eller naboen.
Foruten at du hjelper Tubfrim, hjelper du også Oseberg.

Fra presidentens skrivepult
Takk for sist.Det er en stund siden vi  var sammen sist, men
nå er vi klare for høstens aktiviteter. Det så ut som om
sommeren tok ferie samtidig med oss. Etter at både
pannekakefrokosten den 10. juni og medlesmøtet den 12.
juni gikk i strålende sommervarme, har resten av sommeren
vært heller våt og av blandet karakter, i hvertfall her på våre
kanter. Heldigvis har vi ferien til gode, så forhåpentligvis blir
det en god og varm høst.
De som møtte opp til medlemsmøtet i juni fikk en uforglemmelig
kveld sammen med Hjallis. Han har et oppkomme av historier
både fra sin tid på skøytebanen og yrkeslivet.
Som dere ser begynner vi høstsesongen utendørs, først med
felles grillkveld på Karistua sammen med Edvard Munch
Lodge og så med picknic på Karlsvikodden. Den første picknic
ble forøvrig arrangert nettopp på Karlsvikodden søndag 23.
august 1981. Håper dere har lyst til å forlenge sommeren litt
og tar med familie og venner og kommer på arrangementene.
Bowlingen starter opp igjen nå i august, og De Flittige Lisene
kommer sikkert også snart i gang igjen. Kanskje får du mer
info om dette på et av møtene i august.
Ellers er det som dere ser stor fest i Oslo i september. Flere
fra Oseberg er allerede påmeldt. Kommer du???
Fra William Fuller, forfatter av boken Reckless Courage, The
True Story of a Norwegian Boy Under Nazi Rule har vi fått et
eksemplar av boken, så hvis noen vil lese den, ta kontakt. Fra
vår vennskapslodge Fredriksten Lodge har vi fått hyggelig
takkebrev i forbindelse med at vi sendte dem en bok om
Tønsberg til deres 90 års jubileum. Den er flittig lest av
medlememene.
Ellers har vi mottatt rapport fra Internasjonalt styremedlem
Ernst Granly etter det siste styremøtet i Minneapolis. Derfra
kan det kort nevnes at:
- problemene med KID-kodene på giro for medlems-
kontingent skal nå være ordnet
- det er ikke lenger på sakskartet å legge Distrikt 7 (Canada)
eller Distrikt 8 (Norge) under andre distrikter
- Sons of Norways økonomi er bra
- Fonds er en viktig del/aktivitet i SoN. Rentene av disse
fondene går til unge i USA og Norge som ønsker å studere.
- Norsk Høstfest i Minot som er et stort arrangement for “Det
Norske Amerika” er også viktig for SoN.
Hele rapporten kan du låne/lese på medlemsmøtene. Neste
styremøte i Minneapolis er i uke 45.
Neste styremøte i Oseberg Lodge finner sted 28. august. Har
du noe du ønsker at styret skal ta opp, gi beskjed til sekretæren
på tlf. 906 21 841.

Med broderlig hilsen Sven-Anders


