Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 9- 24. årgang
September 2004

Velkommen til medlemsmøte tirsdag 14.
september kl. 19.00
i kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv
En måned er gått siden sist vi møttes, og
temperaturen ut er mer passe for inneaktivitet
enn den var i august. Vi håper derfor mange
møter opp for et par timer hygge med gode
venner, litt å bite i og en kaffekopp. Et lite
lotteri blir det også. Og selvfølgelig: “...for
å behandle de saker som måtte komme opp.
La oss utføre våre plikter på en slik måte at
de fremme de beste interesser for Sons of
Norway”.

Vi gratulerer
6/9 Even Gjengaard
9/9 Inger Krohn
12/9 Anne Asplin
12/9 Inga M. Johnsen
16/9 Kaare Johnsen
18/9 Linn-Beate Sende Kjønnerød
20/9 Sven-Anders Kjønnerød
28/9 Torleif Krohn

The Sons of Norway Foundation
received 245 applications for grants and scholarships for 2004.
Here is a brief recap for the awards for 2004.
Grants awarded include: 8 Helping Hands to Children Grants 24 Local Lodge Partnership Grants - 15 General Heritage and
Culture Grants.
Scholarsips awarded include: 1 Oslo International Summer
School - 5 Nance Lorraine Jensen Memorial - 6 Astrid G. Cates
- 1 Myrtle Beinhauer - 5 King Olav V Norwegian-American
(American students) - 2 King Olav V Norwegian-American
(Norwegian Students), 1 Carl Saltvedt, District 2 Oslo International Summer School - $12.599 in Nina Draxten scholarships
to Districts 1-6. The total amount given by the Foundation for
2004 is over $80.000. To fuly fund the qualified applications we
received for 2004, we would need to double our current from
$3.000.000 to $6.000.000. Log on to the Foundation web site
www.sonsofnorway.com and click to Foundation to see how
you can help make these dreams true for our Sons of Norway
members, lodges and their communities.

Minneord
Samme dag som jeg postet medlemsavisen
for august, fikk vi det triste budskap om at
Halldis K Eriksen var gått bort. Hun sovnet
stille inn på Radiumhospitalet 30. juli, 64
år gammel. Halldis har vært medlem av
Oseberg i over 15 år. Samtidig som vi lyser
fred over Halldis minne, går våre tanker til
hennes familie.

Flittige Liser

har sitt neste møte tirsdag 21. september til
vanlig tid hos Brit Wencke Kibsgaard,
Havnåsveien 3. Er det noe du lurer på, ta
kontakt med medlemsmøtet den 14/9 eller
ring til Brit Wencke på tlf. 33 38 47 81.

Thanksgiving

Som kjent vil vi også i år arrangere Thanksgiving. Så sett allerede nå av lørdag 20.
november. Men det er mye som skal gjøres
før vi setter oss til bords. Og til alle
forberedelsene trenger vi litt hjelp. Foreløpig
har Brit Wencke Kibsgaard og Wenche
Jacobsen sagt seg villige. Har du anledning
til å gi oss en hånd, ta kontakt på
medlemsmøtet eller ring noen i styret.

Tubfrim

trenger forsatt frimerker og telekort for å
kunne fortsette det gode arbeidet de gjør for
funksjonshemmede barn i Norge. I siste
kongressperiode samlet Oseberg inn 4,853
kg frimerker. Det er noen tusen frimerker.
La oss slå dette tallet innen kongressen i
2006. Ta med frimerker på møtene.
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Fra presidentens skrivebord
Takk til alle dere som åpnet deres hjem for våre amerikanske
gjester. Takk også for at dere lot oss få ta del i deres kunnskap
om Slottsfjellet og Oseberghaugen under den lille rundturen vi
tok rett etter ankomst til Tønsberg. Dessverre viste ikke
Tønsberg seg fra sin beste side under besøket, men jeg tror
både verter og gjester fikk et hyggelig døgn sammen, tross
lite velvillige værguder. Våre gjester kom denne gang i
hovedsak fra Montana og Nord-Dakota. Ekstra hyggelig var
det at en av deltagerne kom fra Sverdup Lodge i Bismarck.
Det er denne lodgen som skal være våre verter under en del
av USA-turen som en del av oss snart skal ta fatt på.
Når det gjelder værgudene viste de seg fra en helt annen side
da vi hadde vårt augustmøte. Det resulterte i det dårligste
oppmøtet jeg kan huske å ha opplevd i min tid i Oseberg.
Men det gjelder ikke bare oss. Referater fra andre lodger
som hadde møte på omtrent samme tid som oss, sier det
samme. Og det er jo forståelig, at når sommeren endelig
kommer med omtrent 30 grader i skyggen, foretrekker de
fleste å holde seg utendørs. Men vi som var på møtet, hadde
en hyggelig tid sammen.
Etter innstilling fra Stipendkomiteen ble det besluttet å bevilge
kr. 3.000 til Marianne Olsen for deltakelse i Ski for Light.
Beløpet er bevilget under forutsetning at hun deltar i løpet.
Ellers så håper jeg at alle nå er klare til å brette armene opp
for en aktiv og god høst for lodgen. Vi skal nominere og velge
nytt styre, vi skal arrangere Thanksgiving, lotteri og
medlemsmøter. Og det er ikke for tidlig å begynne å tenke på
program for neste års møter og arrangementer. Har du tanker
og ideer om dette, ta kontakt med vår aktivitetsleder eller
noen andre i styret.
Da gjenstår det vel bare å si vel møtt til vårt møte tirsdag den
14. september i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torv
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Innbydelse

Eidsvold Lodge feirer sitt 20-års jubileum tirsdag 14/9 kl. 19.30 på
Nebbenes Kafeteria. Det vil bli servert en enkel middag med kalvestek
- dessert - kaffe og bløtkake. Pris kr. 150,-. S.u. innen 10/9 til Granly på
tlf. 63951066 eller til Knai på tlf. 90079844. Hjertelig velkommen. Ta
gjerne med venner og bekjente.

Bowling

Vi er i full gang med vår faste bowling hver fredag fra kl. 18.30 i Centrum Bowlinghall i Tønsberg Her er ikke det viktigste
å slå strike, men det å komme seg ut og ha et par timer hygge sammen
med gode venner. Fårdu strikeer bra, men det sosiale er like viktig. Og
husk,det er bare et halvt år til vi igjen skal kjempe om heder og ære i
Arendal. Og ennå kortere til vi skal møte Edvard Munch. Og ikke og
forglemme vår månedlige uformelle handicapturnering.
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Medlemsverving
Alle foreninger trenger nye medlemmer for å overleve. Det samme
gjelder også for oss. Vi hadde en veldig fin tilvekst i fjor, noe vi også
ble belønnet for på kongressen i Haugesund. Men vi kan ikke leve av
den snøen som falt i fjor. Det er bestandig noen som faller fra. Sammen
med medlemskortet som dere har fått tilsendt, lå det også et Membership Application - et innmeldingsskjema. Hvis vi alle brukte det og
klarte å verve et nytt medlem ville det styrke oss som lodge, D8 som
Distrikt og Sons of Norway som helhet. Er du sikker på at det ikke
inne familien, vennekretsen, på jobben eller andre steder der du ferdes
finnes noen som har interesse av vår forening. Som kjent har alle et
“sysjenbarn på Gjøvik”, men mange har det også i USA.
Men vel så viktig som å skaffe nye medlemmer, er å beholde dem vi
har. Vi må derfor hele tiden forsøke å ha et program som interesserer
de fleste. Og for å klare det, er vi avhengig av tilbakemeldinger fra
dere medlemmer. Er det noe dere savner? Kan vi gjøre ting annerledes?
Ta det opp på møtene, ta kontakt med styremedlemmene eller send
oss et brev. Vi er åpne for alle ideer som gjør at medlemmene ønsker å
fortsette hos oss, og at vi kanskje også kan få nye. Utfordringen er
herved sendt videre til deg som medlem.

Hilsen fra Normann A. Arntzen

Hei til alle vi traff, eller snakket med i Norge.
Vi kom hjem 2. juni etter en fin (med litt regn og sne av og til) reise
gjennom sør og vest-Norge. Vi takker alle vi hadde anledning aa hilse
paa. Paa vei fra Bergen til Davik-Nordfjord hadde vi litt sne, og paa
fjelltoppen over Jotunheimen var det sne paa marken enda. Men alt
gikk bra med familie treff paa fire sider av familien. (Min mor og far og
Eldrid`s mor og far).
Uken etter vi kom hjem, reiste vi til Sonner av Norge Convention i
Pennsylvania. Alt gikk bra og de to “resolutions” som jeg snakket o
blev diskutert og akseptert. Jeg haaper at dere fikk anledning aa snakke
om Leif Eriksson Dag, Oktober 9 paa deres 8 District Convention i
Haugesund. Vi haaper at det kan vaere e International Feirig av den
dagen i de Nordiske Land. Den andre resolution var om aa kjempe
med restaureringen av den forste Gokstad Viking Skib “replica” i
Chicago som var bygd i 1893. Det er en historisk gjennstand (111 aar)
for baade Norske og Norsk-Amerikanere, som maa bli savnet for det
er for sent. Heldigvis fikk jeg anledning aa presentere de til medlemene
i Horten (Edv. Munch Lodge) paa 10 aars Jubileum, og i Tonsberg
(Oseberg Lodge) paa et mote der. I Drammen (Thorleif Haug Lodge),
Stavanger (Cleng Peerson Lodge) og Bergen (Bergen Lodge - Berit
Thormodsen) fikk jeg hilse paa Losje medlemer, og koset oss med
caffee og kaker. Dessverre fikk vi ikke contact i Kristiansand, men det
var paa grunn at vi var der bare noen timer, og vi fikk ikke svar på
telefon. Tusen takk til alle for alt dere gjorde for Eldrid og mig. Hvis
dere er paa tur i New York omegn, maa dere besoke oss. Vi er bare to
timers kjoretur fra New York City. (Telefon # 860-945-8741). I august
skal jeg til den internationale Convention i Washington DC som
delegat. Da blir der mer snakk og diskusjon om “resolutionene” og
jeg haaper alle er enige at de maa vaere akseptert.
Hilsen A. Normann Arntzen, Hartford Lodge # 3-474, Sons of Norway, Chairman, Leif Erikson Day (Octorber 9th) Standig Committee.
(Hvordan det gikk med resolusjonene på den Internasjoale kongress
vet jeg dessverre ikke. Våre delegater fra Norge er vel nettopp kommet
hjem, eller er fortsatt i USA på en liten ferietur i etterkant av
kongressen. Info derfra kommer så snart jeg vet mer - Sven-A.)

Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
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