Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 8 - 29. årgang

August 2009

Tirsdag 4. august kl.
18.00 fellesmøte/
grilling med Edvard
Munch på Karistua

Eidsvold Lodge 25
års jubileum i tiden
11. - 13. september

I likhet med de tidligere år blir det grilling,
ulike aktiviteter og hyggelig samvær. Ta med
grillmat og drikke. Griller står der klare til
bruk. Er du usikker på veien, ta kontakt med
Jan Thorsen på 33041970, eller ta kontakt
med noen i Oseberg for felleskjøring. Håper
mange fra Oseberg tar turen dit, dette er vårt
augustmøte.

Turen til Bolærne
15. august avlyst
På grunn av den usikre situasjonen på øya
etter konkursen blir turen i år avlyst. Håper
alt er avklart til neste sommer så vi kan
forsøke gjen da.

Vi gratulerer
2/8 Martn Bjerkgård
2/8 Ingun Rosten Larsen
11/8 Britta Bøhn
22/8 Berit Pinnestad

Bowlingen starter
opp igjen fredag 21. august på Vallø
Bowlingsenter fra kl. 18.30. Gamle og nye
spillere ønskes velkommen til en ny sesong i
bowlinghallen.
---------------------------------------------------

Skal du til USA/CANADA?
OK-reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
med ektefeller 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

Fredag 11/9 kl. 18.00 er det Get Together
samling på Eidsvold Bygdetun. Bevertning
og underholdning, Alt gratis.
Lørdag 12/9 på formiddagen blir det tur “ut i
det blå”. Alt gratis.
Kl. 16.00 starter jubileumsfesten opp med
åpningsseremoni i Rikssalen Eidsvoldbygningen kl. 16.00. Fremmøte kl. 15.30 ved
inngangen til Eidsvoldbygningen. Etter denne
åpningen går vi over til Nebbnes Restaurant
(4-5 min spasertur) for å fortsette festen
utover kvelden.
Meny: Reinsdyrsteik med rødvinssaus,
skogsopp, gulrøtter, brokkoli og gratinerte
poteter.
Dessert:
Hjemmelaget
karamellpudding med krem. Kaffe. Litt
senere på kvelden blir det kaffe og kaker. Pris
pr. person er kr. 380,- som betales inn på
konto 16150752004 Eidsvold Lodge 8-009
Postboks 100, 2007 Råholt innen 1
september.
Lørdag 13/9 er det planlagt kirkebesøk/
kirkekaffe Foreløpig ikke bestemt hvor.
For å vite hvor mange som ønsker å delta på
Get Together samlingen og “Ut i det blå”turen er det fint om du gir beskjed til Astrid
H. Granly på telefon 63951066 eller på e-mail
til astrid@egprodukter.no
Håper mange fra Oseberg vil ta turen. Info
om hotell - se neste side
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Redaktørens betraktninger

Takk for støtten

Ferie er over. Aktivitetene er i ferd med starte opp. Først ute
er den nå etterhvert tradisjonelle Grillkvelden på Karistua
sammen med Edvard Munch. Dette er tirsdag 4. august. Husk
at dette også er vårt augustmøte, så det er ikke noen møter i
Sparebankkantina på Teie før i september. Som dere sikkert
hr sett i avisa er Hotell/restaurantdelen på Østre Bolærne
konkurs. Pga. den usikre situasjonen der ute velger vi å avlyse
årets tur dit. Bowlingen starter opp igjen fredag 21/8. Håper
mange har pusset og gnidd på bowlingkula i sommer så den
er klar til bruk.
Som dere ser annet sted i avisa er det lagt opp til mange
arrangementer i forbindelse med Eidsvold Lodges 25-års
jubilem. Blant gjestene er SoN`s Internasjonale president Dan
Rude. Mange husker ham kanskje fra besøk i Tønsberg på
80-tallet sammen med Baldrys squardancegruppe. Videre
kommer ambassadørene både fra USA og Canada. Pluss
mange, mange flere - også du håper jeg.
En annen kjenning for mange fra Oseberg Lodge er Tove Irene
Dahl. Hun har i mange år vært leder for Skogfjorden. Den 11.
juli var det stor fest på Skogfjorden da Tove fikk utdelt en
Kongelig Orden for sitt arbeide på Skogfjorden.
Ellers så har vel årets sommer vært av den variable sorten.
avhengig av hvor du har vært. I vårt område var det trykkene
hete ca. 14 dager frem til 3. juli. Etter det har det vært mye
torden, lyn og regn. Men også en del fine dager innimellom.
Håper august og resten av høsten blir fin.
Pannekakefrokosten ble et vellykket arrangement med gode
pannekaker, sirup, hesteskogkasting, natursti og livlig prat gode
venner imellom. Værgudene var med oss helt til alle var
hjemme.
Så håper jeg vi sees i løpet av høsten.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Hei. Jeg fikk en veldig hyggelig overraskelse pa mandag fra
noen veldig omtenksome nordmenn. Reisestipendet dere har
valgt a tildele meg takker og bukker jeg veldig for. Kommer
godt med i en students stuselige okonomi, det er helt sikkert.
Tusen takk for stotten og hoper alle for en supersommer.
P.S. Skriver med engelsk tastatur og de mangler jo noen
bokstaver i sit alfabet...=) Masse hilsner og klemmer fra
Anders K Hassum Perth, Australia
Tusen takk for at dere støtter meg
Deres bidrag er høyt verdsatt og det vil hjelpe meg i mitt
arbeid med å samle inn midler til Aktiv mot kreft.
Takk igjen og vennlig hilsen, Nina Dybwad
Nina var på vårt medlemsmøte i juni og fikk overrakt et
diplom og hun fortalte om sitt opplegg for New York Maraton
og Aktiv for Kreft. Vil du vite mer, eller gi en liten støtte, kan
du logge den inn på
http://www.mittbidrag.no/event/nina_dybwads_prosjekt/

Hotellovernatting
Eidsvold Lodge har gjort avtale med Letohallen Messe og
konferansesenter på Dal om overnatting.
Pris enkeltrom kr. 795.- pr. døgn med frokost.
Pris dobbeltrom kr. 895,- pr. døgn med frokost. Pris er for
rommet (kr. 447.50 pr. pers)
Hotellet ligger ca. 15 minutters kjøring på E6 nord for
Gardermoen flyplass, Ligger like ved E6, Dal. Ca. 5 minutters
kjøring til festlokalet Nebbenes Kafeteria, Eidvold Verk.
Rom på hotellet bestilles/betales direkte innen 11. august.
Bestilles på firmapost@letohallen.no Merk bestillingen Sons
of Norway. Telefon til hotellet er 63959100. Ønsker du mer
info om hotellet gå inn på www.letohallen.no

Bueskyting
Tirsdag 2. juni gikk den tradisjonelle bueskytterkvelden
mellom Edvard Munch og Oseberg av stabelen på Horten
Bueskytters bane.. Selv om det kom noen regndrypp under
2. omgang av skytingen ble det en fin kveld. Mellom
omgangene koste vi oss med wienerpølser, hjemmelaget
potetstappe, lomper, rundstykker osv. Etter skytingen ble det
servert kaffe og kaker. Det var også en liten premieutdeling
og selvfølgelig lotteri.
Damer: 1) Trine Rolland 157p. 2) Solveig Kjønnerød
112p. 3) Kari Auli 60p. 4) Torild Trolsrud 38p. 5) Brit
Gjertsen skjøt bare to omganger, men fikk allikevel 45p.
To damer fikk premie etter loddtrekning,nemlig: Torild
Trolsrud og Brit Gjertsen.
Herrer: 1) Vidar Steen Hansen 184p. 2) Hans Pettersen
183p. 3) Bjarne Rolland 183p.(like mange 10ere,men færre
9ere enn Hans) 4) Bjørn Kristiansen 181p. 5) Ragnar Iversen
162p. 6) Arild Hassum 134p. 7) Jan W. Thorsen 131p.
8) Sven A. Kjønnerød 129p.
Her ble Bjørn Kristiansen og Hans Pettersen trukket ut som
«vinnere».

Våre Flittige Liser
begynner høstsesongen onsdag 26. hos Solveig Sende
Kjønnerød, Kongslysveien 10 til vanlig tid.

Frimerker/ringer
Håper du husker å samle på frimerker og ringer fra brus/ølboksene, ta dem med med møtene etter hvert.

Søster LodgerFredriksten 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

