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Søndag 18. august arrangerer vi tur til 

Bolærne med avreise kl. 10.30 
Denne tidligere militær-øya er nå blitt et populært turistmål. Vi tar båt fra 

Tønsberg kl. 10.30 fra Honnørbrygga. Parkering på andre siden av veien, 

tvers av båten. Pris 175/150 tur-retur.Voksen/honnør! Dere bør nok være 

på plass 15-20 min. før avgang da dette er en rutebåt som ikke venter på 

etternølere. Kommer du  fra E-18 så følg skilter til Nøtterøy/Tjøme. I 

første rundkjøring etter Kanalbrua svinger du til venstre. Kommer du fra 

Tjøme/Nøtterøy tar du til høyre i rundkjøringen før Kanalbrua. Planen er 

at alle sammen lager sin egen nistekurv som vi så setter utover som en 

potlock hvor alle kan smake av hverandres mat. Det er også kiosk og kafe på øya hvis noen foretrekker det. Og 

hvis vi har værgudene med oss, er det flotte bademuligheter på stedet. Påmelding (helst innen 12/8)  og annen 

informasjon kan dere få hos vår aktivitetsleder Arild Hassum på telefon 98009312 eller e-post 

 ahassum@hotmail.com Ta gjerne med familie og venner. 

Fortsatt bowling? Av ulike årsaker var oppslutningen på våre faste bowlingkvelder veldig variabel 

det siste halvåret. Er det for ofte med en gang i uken? Skal vi forsøke med 1 gang i måneden eller 

1 gang hver 14. dag? Skal vi endre dag eller tidspunkt? Uansett så har vi reservert baner som van-

lig fredag 30. august fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. Håper alle som er glad i bowling har anled-

ning til å komme den kvelden. Vi kan jo kanskje gjøre som vi gjorde på siste bowlingkveld før 

sommerferien, nemlig bestille noen pizzaer og sette oss ned og prate om hva  som er ønskelig. Hå-

per vi sees på Vallø Bowling fredag 30. august kl. 18.30. 

Til minne Vårt kjære medlem Liv Sollum sovnet stille inn tirsdag 23. juli på Baarudåsen senter i Horten, 

73 år gammel. Liv ble medlem av Edvard Munch Lodge 28. desember 2007 og overførte sitt medlemskap til 

Oseberg Lodge når de to lodgene ble slått sammen.  Liv var aktiv i lodgens Flittige Liser grupper og bowling-

gruppe frem til sykdommen satte henne tilbake. Bisettelsen finner sted i Horten kapell onsdag 7. august kl. 

14.00. Like kjært som blomster er en gave til Braarudåsen senter. Våre tanker går til Hilde, Henning, Daniel,  

og den øvrige familien. Vi lyser fred over Livs minne. 

Våre Flittige Liser har sitt neste møte hos Erna Hassum, Trapesveien 18, 3114 Tønsberg 

tirsdag 27. august til vanlig tid. Kommer du fra Eik, kjør rett frem i rundkjøringen ved Slagen 

kirke, så til venstre inn Basbergveien. Ved enden av et stort inngjerdet industriområde svinger du 

til høyre inn Trapesveien så ligger huset rett frem. Kommer du fra Tønsberg/Heimdal sving til høyre inn Bas-

bergveien og følg veien videre så ligger Trapesveien på høyre hånd. 

.Vi gratulerer 2/8 Martin Bjerkgård, 2/8 Ingun Rosten Larsen,  

8/8 Randi T. Henning, 8/8 Elisabeth R. Hansen, 11/8 Britta Bøhn,  

14/8 Kjell Olav Thune, 17/8 Odd Harald Høvring 19/8 Haakon Høving, 

 22/8 Berit Pinnestad  

24/8 Vidar Gjelstad 

   

 

 



Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp. Liv K. Høvring T. 90402253 livhoevring@hotmail.com Sekr.  

Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Kasserer  Bjarne Rolland T. 91576042  bjarne.rolland.br@gmail.com Akt. Leder Arild Hassum  

T. 98009312 ahassum@hotmail.com Marshaller Else Mari Christiansen T. 91889368 elsemarihassum@hotmail.no  Kari Bjerkgård T. 48286207. 

Martin Bjerkgård T. 92638316 martin.bjerkgaard@hotmail.com Wenche Jacobsen T. 92230271 Red. Sven A. Kjønnerød T. 94982981 

 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no 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 

Bankkonto: 2470.07.09031 Vipps 135235 Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-001 

——————————————————————————————————————————————————————————— 

Redaktørens betraktninger 
Årets sommer og ferietid nærmer seg slutten, og det er på tide å tenke på det som skal skje utover høsten. 

For lodgens del er det båtturen til Bolærne som står først på programmet. Og etter hvert starter de Flittige Lise opp med 

sine møter og fredag 30. august møtes vi på bowlingen for å finne ut om vi skal fortsette som nå eller gjøre noen forand-

ringer.  Fra onsdag 11. september starter vi opp med våre faste møter på Eik Speiderhus. 

Siste post på programmet før sommerferien var vår tradisjonelle pannekakefrokost. Det var over 30 små og store som 

samlet seg i hagen hos Kjønnerød og hygget seg med pannekaker m/sirup, kaffe og brus. Og selvfølgelig var det natursti 

og hesteskokasting. 

Søndag 30. juni var undertegnede og presidenten i Frognerparken i Oslo og feiret 4th July. Traff mange kjente fra Chris-

tiania Lodge og ellers var det mye fin underholdning og stands av alle slag. Og det må ha vært minst 100 flotte ameri-

kanske biler fra 50– og 60-tallet. 

Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land, ser vi at i Norge er det Kronprinsesse Mette Marits bursdag 19/8. I Canada er 

det Heritage Day i Alberta 5/8, samme dag er det Civic/Provincial Day i Northwest Territories mens Saskatchewan, 

New Brunswick og British Columbia avholder sine Dager. Nova Scotia avholder Natal Day. 7/8 er det Royal St. John`s 

Regatta på Newfoundland and Labrador. 16/8 er det Golden Cup Parade i Prince Edward Island og 19/8 er det Discove-

ry Day i Yukon. I USA er det Kystvaktens Grunnleggingsdag 4/8, 7/8 er det Purple Heart Day. Purple Heart er en ameri-

kansk militær utmerkelse som tildeles personell i USA`s forsvar som har blitt skadet eller drept i kamper etter 5. april 

1917. Medaljen ble innstiftet i 1932 og første gang utdelt 22. februar samme år. Medaljen er basert på Bade of Military 

Meni som ble innstiftet av George Washington 7. august i 1782 og som er den eldse militære utmerkelsen i USA. 19/8 

Nasjonal luftfartsdag, 21/8 Eldres dag og 26/8 Likestillingsdag for kvinner. 

Håper alle har vært flinke til å samle på ringer fra drikkebokser i sommer. I hele sommer har NRK  

sendt egenreklame for sine mange podcaster. Bl.a. dem finner du en podcast med Carl Johan Holm 

som forteller om innsamlingen av ringene og hva de brukes til i Thailand. Du husker vel også å ta 

vare på frimerkene du får. Tubfrim trenger alt de kan få. Inntektene de får av salget av brukte frimer-

ker går til gode veldedige formål. Ta med ringer og frimerker på et medlemsmøte så skal vi sørge for 

at alt kommer i de rette hender. 

Så gjenstår det bare ønske alle en fortsatt fin sommer og håper at vi sees den 18. august til båtturen.      Sven Anders, red 

Vi har gleden av å ønske Svein Petter Sollie hjertelig velkommen som medlem av Oseberg Lodge/Sons 

of Norway. Håper du får glede av ditt medlemskap og at du har anledning til å komme på et av våre medlems-

møter eller andre arrangementer 
Om litt over ett år skal den internasjonale kongressen avholdes på Hamar i 

tiden 19. til 26. august. Hele Scandic Hotel Hamar er booket for kongressen. Foruten 

ca. 150 delegater er det ventet at mange familiemedlemmer og andre Sons of Norway 

medlemmer vil ta turen til Hamar den uken. Og mange av gjestene fra USA og Cana-

da vil sikkert benytte anledningen til å ta seg noen uker før eller etter kongressen til å 

besøke slekt og venner i Norge og se litt av ”gamlelandet”. Det er D8 og Hamar 

Lodge som står som hovedarrangører, men det er helt sikkert behov for hjelp fra 

lodgemedlemmer rundt omkring. Både i det forberedende arbeide og under selve 

kongressen. Presidentens middag skal foregå på Utvandrermuseets område i 

Åkershagan. Ellers er det planer om Skibladertur, busstur til Lillehammer og Olym-

pia-museet og tur til Eidsvoll. Det blir også lagt opp en tur til Åtlungstad Brenner. 

Selv om mye ennå er under planlegging, er det imidlertid klart at biskopen har takket 

ja til å åpne kongressen. Men før vi kommer til den internasjonale kongressen skal 

alle de ca. 400 lokallodgene i USA, Canada og Norge senest på marsmøtet neste år velge sine delegater til de 8 distrikts-

kongressen. På disse velges så delegatene til den internasjonale kongressen. Kongressen for D8 avholdes på Hjelmeland 

med Ryfylke Lodge 8-023 som arrangør i tiden 11.-13. juni. For å delta på den internasjonale kongressen må du ha for-

sikring i Sons of Norway. Det er langt frem ennå, men det skader jo ikke begynne å legge planer for 2020. Og selv om 

du ikke skal være delegat, er det fullt mulig å være tilstede på hele eller deler av kongressene som gjester. 

Fredriksten Lodge 3-125 Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 -  2. lørdag kl. 13.00 

Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00  

Nor-Bu Lodge 3-427  BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 -  3. lørdag kl. 18.30 

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

