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Medlemsmøte med grilling avholdes ons-

dag 10. august kl. 18.00 på MC-klubbens 

lokaler i Hellandveien, Nykirke 
Det har etter hvert blitt en tradisjon at vi starter opp høstsesongen med grilling og utekos. Vi 

starter opp med en kort forretningsdel før vi fyrer opp grillen og hygger oss med god mat, 

drikke og diverse aktiviteter. Du kommer til MC-klubbens lokaler på følgende måte: Kommer 

du fra E-18 (enten nordfra eller sydfra) tar du av ved Statoil/Kopstad, inn på veien skiltet til 

Horten, gjennom rundkjøringen ved Brannstasjonen og 

under jernbanebrua. Her er det skiltet ”Helland”, til 

venstre med en gang under broen. Ta denne veien. Kom-

mer du fra Horten ta til høyre før jernbanebrua. Omtrent 

midtveis er det en ”S”-sving med bjerketrær. Fortsett på 

denne veien. Gården der vi skal være ligger på venstre 

side, og det er satt opp en stolpe med flere skilter, bl.a. 

Horten MC-klubb. Det er god parkeringsplass ca 50 me-

ter fra huset. Det er stoler og bord nok der, så det 

eneste du trenger å ta med er grillmat m/tilbehør, 

noe å spise på og med og det du skal drikke. Grillen 

er klar. Kaffe blir servert. Det blir som vanlig aktivite-

ter for store og små. Det er ikke værforbehold. Det er 

plass innendørs hvis det skulle bli nødvendig. Har du 

anledning til å ta med en liten gevinst til kveldens lotteri 

er det hyggelig. Ta gjerne med noen venner—her er det 

plass til alle. 

Våre bowlere starter opp igjen med den faste fre-

dagsbowlingen fredag 26. august fra kl. 18.30 på Vallø 

Bowling. Alle hjertelig velkommen. 

Årslotteriet vårt er snart i gang, men vi tar fortsatt 

imot gevinster med takk. Enten det er selvlaget, kjøpt 

eller sponset av et firma, så mottas alt med takk. Inntek-

tene fra dette lotteriet gjør oss i stand til også å gi noe til 

andre som kanskje kan trenge litt hjelp til å fullføre sine 

dømmer. Gi beskjed på medlemsmøtet eller på telefon 

om hva du kan bidra med. 

Vi gratulerer 1/8 Kari Barane, 2/8 Martin 

Bjerkgård 2/8 Ingun Rosten Larsen, 8/8 Randi T. Hen-

ning, 8/8 Elisabeth R. Hansen, 11/8 Britta Bøhn, 14/8 

Kjell Olav Thune, 17/8 Odd Harald Høvring, 19/8 Haa-

kon Høvring, 22/8 Berit Pinnestad, 24/8 Vidar Gjelstad 

B 
Skal du til USA/CANADA? 
OK-Reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer 

Med ektefelle og barn på alle flyreiser. 

For mer info og bestilling, kontakt 

OK REISER 
Elveveien 21, 4480 Kvinesdal 



Redaktørens betraktninger 
Selv om vi ennå ikke er ferdig med juli måned, må en vel bare innrømme at det meste av sommeren ligger bak oss. Forhåpentligvis 

får vi en varm og fin august og høst slik at vi kan gå vinteren i møte masse energi inni oss. 

Første post på programmet er medlemsmøtet med grilling onsdag 10. august på MC-huset i Nykirke. Vi starter som vanlig en time 

tidligere enn de ordinære medlemsmøtene våre, nemlig kl. 18.00. Håper dere alle er klare til å møte gode venner igjen. Og som van-

lig er det hyggelig om dere tar med store og små familiemedlemmer og venner. Veibeskrivelse og program finner dere på side 1. 

For å ta en kikk bakover i tid, så var mange både fra styret og øvrige medlemmer bortreist eller opptatt på annet hold når vi hadde 

vårt medlemsmøte i juni. Men vi som var der hadde en hyggelig stund med god tid til småprat rundt bordene. Og som vanlig gikk 

mange fornøyde hjem med en liten gevinst eller to under armen. 

Første helgen i juni hadde vi også stand på Safari-messen. Her var det nok alt som skjed-

de utendørs som trakk mest folk, men noen tok også turen inn for å se på det som fore-

gikk der. For å trekke folk oppmerksomhet mot vår stand, hadde vi lagt en del boksringer 

i en eske slik at folk kunne tippe hvor mange ringer det var i esken. Det viste seg at 

mange hadde hørt om innsamling av ringer, men var usikre på hvor de kunne leveres. Så 

forhåpentligvis vil mange ta kontakt etter hvert for å få levert ringene sine. 

Dessverre var ikke værgudene helt på vår siden når vi hadde den tradisjonelle panneka-

kefrokosten. Men de som møtte opp samlet seg under tak, markiser og paviljonger og 

hygget seg selv om det kom noen regndråper. Ekstra hyggelig var det at Lully, Ole, Liv 

og Trygve hadde tatt turen fra Oslo selv om det hang mørke skyver over Østlandet. Det 

var nok pannekaker og sirup til alle, og naturstien ble arrangert som vanlig. Her vanket 

det Flax-lodd og andre småpremier til de som tippet best. Ellers var det en liten utlod-

ning og her var hovedgevinsten en flott fruktkurv som Meny på Eik hadde gitt oss. 

Våre Flittige Liser avsluttet det første halvåret med en fin grillkveld hos Kari. Dato for 

oppstart av høstsesongen er ikke bestemt ennå, men kanskje får du vite mer på medlems-

møtet eller du kan jo ta kontakt pr. telefon noen av de Flittige Lisene. Som dere ser et annet sted i avisa, inviterer Hamar Lodge til 

stor 25 års markering lørdag 10. september. Håper mange fra Oseberg har lyst til å delta på dette arrangementet. 

Enten dere befinner dere hjemme i deres egen hage, er på ferie i Norge eller det store utlandet, ønsker jeg dere alle sammen med 

fortsatt fin sommer og håper at alle komme seg vel hjem til vårt medlemsmøte med grill onsdag 10. august.     Sven Anders, redaktør 

Kongresseni Haugesund er nå historie. Nå var jo jeg bare tilstede som gjest, så jeg fulgte ikke med på alt som foregikk i 

kongress-salen. Men av det jeg så og hørte, gikk alt rolig for seg. Det som vel skapte mest debatt, var det som ble best på den inter-

nasjonale kongressen i USA i 2014, nemlig at de som skal stille som kandidater til verv i distriktstyrer, internasjonale styrer og som 

delegater må fylle ut en form for CV som viser at de er skikket til det vervet de ønsker å ha. Dette er noen myndighetene i Minnesota 

krever, siden Sons of Norway også er et forsikringsselskap som forvalter store verdier. Ellers gikk valgene greit for seg. Per Mikal-

sen ble gjenvalgt som president. Her var Astrid Granly motkandidat. Tor Arild Halvorsen ble gjenvalgt som visepresident med Sissel 

Hauge som motkandidat. Den sittende sekretæren, Harald Norman Thygesen ønsket ikke gjenvalgt. Ny sekretær ble Ole Hillestad fra 

Christiania Lodge i Oslo. Han var eneste kandidat. Den sittede kasserer Ingrid Engedal ble gjenvalgt uten motkandidater. Foruten 

president Per Mikalsen ble følgende valgt som delegater til den Internasjonasle kongressen i Tacoma, Washington: Tor Arild Hal-

vorsen, Jens Inge Børkja, Ole Hillestad og Helge Bjørn Skjulstad. Som vanlig var det utdeling av 

masse utmerkelser til lodgene. Oseberg Lodge fikk Merit Award Bronze for 2014 og 2015, og vår 

president Solveig Sende Kjønnerød fikk President`s Merit Award Bronze for 2014 og 2015. I Tub-

frim-konkurransen hadde Oseberg samlet inn 6,475 kg, noe som tilsvarer 75 g pr. medlem. Hauga-

land lodge ble trukket ut som første kandidat til å sende noen til Ski for Light i Colorado foran 

Christiania, Bernt Balchen, Oseberg og Leiv Erikson Lodge. Et av de faste innslagene på distrikts-

kongressen er valg av sted for kongress. Det var ingen lodger som hadde sendt inn ønske om å få 

arrangere kongressen i 2018. Siden det er mange år siden Oseberg har arrangert kongress ble våre 

delegater sterkt oppfordret om å påta seg dette arrangementet. De siste 3-4 kongresser har vært 

arrangert på vestkanten, så mange mente også at det var på tide at kongressen kom til Østlandet 

igjen. Men dette er ikke noe one woman-show, så her må alle medlemmene bruke tiden frem til 

medlemsmøtet i august å tenke over om dere vil hjelpe styret med å arrangere kongressen i 2014. 

Henstillingen fra D8 styret til Oseberg om å påta seg jobben blir enten videresendt til dere pr. mail 

eller som vedlegg til medlemsavisa. Haugaland Lodge hadde sørget for masse fin underholdning til 

kveldsarrangementene. Skulle det være mer av interesse å rapportere om fra kongressen, kommer 

det i en senere medlemsavis når referatet fra kongressen foreligger. 

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp. Torild Trolsrud T. 91639684 tor-trol@online.no 

Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Bjørn Kristiansen. T. 33045146  

bjornogkari@hotmail.no  Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Marshaller: Kari Bjerkgård  T. 33368884. 

 Martin Bjerkgård T. 33368884 Else Mari Christiansen T. 91889368 else,marihassum@hotmail.no Arild Hassum T. 98009312 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway.no Org.nr. 982 843 596  

Kont: Kr. 425,- Ektefelle/samboer 375,- Ungd. 16-21 år kr. 255,- Frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i hver måned 

Søster Lodger: Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 2. lørdag kl. 13.00 

    Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des. 

    Nor-Bu Lodge 3-427 BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536

