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Tirsdag 11. septem-
ber kl. 19.00 er det
igjen tid for med-
lemsmøte i Tønsberg
Arbeiderforening,
Kammegata 5, Tbg
Nå er vel høsten kommet for fullt, og det er
igjen tid for å trekke innendørs. Vi åpner som
vanlig med en forretningsdel før vi går over
til den sosiale delen av møtet. Programmet
er i skrivende stund ikke fastlagt, men det
blir som vanlig kaffe med noget attåt, en liten
utlodning og selvfølgelig hyggelig samvær
med gode venner.
SAKSLISTE:  1) Valg av nomina-
sjonskomite, 2) Innkommen post 3) Eventuelt

Våre Flittige Liser
har sitt første møte tirsdag 18. september til
vanlig tid hos Solveig S. Kjønnerød,
Kongslysveien 10, Eik. Så nå er det bare å
finne fram håndarbeide etter ferien. Er det
noe du lurer på, ta kontakt på medlemsmøtet
den 11/9 eller ring 48127201.

Bowlingen
har startet opp igjen etter ferien. Vi spiller
som vanlig på Sjøsiden Bowling på Vallø hver
fredag fra kl. 18.30 til ca. 20.00. Alle hjertelig
velkommen. Sko og kule finnes på stedet, så
det at du ikke har utstyr er ingen unnskylding
for å bli hjemme. Her teller det sosiale like
mye som det sportslige. Pga. turneringer på
stedet er det noen helger vi ikke får plass. Så
fredag 30/11 bowler vi ikke. Ellers skal vi
holde dere oppdatert på de dagene banene er
opptatt pga. turneringer.

 Vi gratulerer
8/9 Kari Følstad
9/9 Inger Krohn
18/9 Linn-Beate Sende Kjønnerød
20/9 Sven Anders Kjønnerød
28/9 Torleif Krohn
 1/10 Joacim Lien

Til minne
Lillemor (Olaug) Setsaas er gått bort i en al-
der av 75 år. Hun har vært medlem av
Oseberg  siden 14/1 2003. Vi lyser fred over
hennes minne og våre tanker går  til familien.

Ringer fra boksene
At alle resirkulerer brus/øl-boksene er vel en
selvfølge, men visste du at også ringene på
boksene har sin verdi. Disse er av ren alu-
minium. I Thailand blir disse smeltet om og
brukes i produksjon av bolter, skruer, muttere,
skinner m.m. til bruk til fremstilling av
underarms- og beinprotester, i all hovedsak
til barn og unge. Det går ca. 70 ringer på 10
gram. Er det noe du lurer på, for eksempel
hvor det er mulighet til å kunne levere det du
samler, så ta kontakt på e-mail:
osjnorway@tele2.no. Husk oppgi bosted.
Innsamlede ringer kan også sendes OSJ Sanct
Johannes, Skogløkken 1, 1605 Fredrikstad.
Mer info kan du også få på medlemsmøtet.

Tubfrim
Forhåpentligvis har du fått mange hyggelig
kort fra familie og venner som har reist rundt
i sommer. Du husker vel å ta av frimerkene
får du evnt. kaster kortene. Du kan også sende
inn hele kortet.
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Norske øyer utenfor Canada!
Canada kjøpte de tre øyene Axel Heibergs land, Ellef Ringnes’ øy
og Amund Ringnes’ øy av den norske oppdageren Otto Sverdrup i
1930. Han oppdaget disse øyene mellom 1898 og 1902 og ga dem
navn etter de 3 grunnleggerne av Rignes bryggeri, som var sponsorer
for hans ekspedisjon med Fram. Nå finner ikke kanadierne kart over
dette landet og dersom Norge har dette kartet, har de en bedre sak
enn oss, sier forfatter Derek Heyes. Han oppdaget at kartet var
forsvunnet under arbeidet med et historisk atlas om Arktis. ”Det er
mulig at en smart norsk advokat kan komme med er krav om at
øyene tilhører Norge” sier Heyes. Øyene ligger i nordvest i Canadas
arktiske skjærgård, og dekker til sammen et areal på nesten 60.000
kvadratkilometer. Til sammenligning har fylkene Hedmark og
Oppland et samlet areal på rundt 52.000 kvadratkilometer.
”For å være ærlig tror jeg at vi er fornøyde med hva vi har i dag”,
humrer polarrådgiver Karsten Klepsvik i Utenriksdepartementet til
National Post. Klepsvik er også norsk hvalfangstkommissær.
Det canadiske parlamentet betalte Otto Sverdrup 67.000 dollar for
nordmannens dagbøker og kart over området. Disse dokumentene
beviser at Canada hadde betalt for ekspedisjonen, og at øyene dermed
tilhørte Canada. Dagbøkene ble senere returnert til Sverdrups familie,
men forfatter Heyes forventet å finne kartet i Canadas nasjonalarkiv.
Der var det ikke. ”Vi satte i gang et stort søk, men kartet var ikke å
finne” sier Heyes. Området rundt de tre øyene har store uutnyttede
naturressurser. Canadiske myndigheter anslår at det finnes 1,3
billioner kubikkmeter naturgass i det såkalte Sverdrup-bassenget.
Dersom Norge virkelig gjør krav på øyene, kan det bli et problem at
norske myndigheter har akseptert Canadas krav i nesten 80 år. Et
annet problem er at temperaturen i området kan komme ned i minus
100 grader i vinden. ”Jeg tror Norge har gitt opp kravet gjennom
stilletiende samtykke” sier Michael Byers, professor i internasjonal
lov ved universitetet i British Columbia. Så får vi se da - hvem som
gjør krav på disse øyene utenfor Canadas kyst. (Klipp fra Den 8.
sønn - Distrikt 8`s nyhetsblad/Kilde aftenposten.no)

En Olav Flaten, opprinnelig fra Åmli, Aust-

Agder prøver å oppspore slekten til en dame fra disse trakter. Hun
emigrerte til USA ca 1910-15. Familien har alltid trodd at hun ble
værende i USA. Men det er nå funnet et postkort som tyder på at hun
har giftet seg med en fra Audnedal, Vest-Agder, og muligens bodd
der. Damen måtte være født ca 1880-85. Denne damen fikk også en
datter født ca1915+/-  Har du opplysninger om denne damen, ta
kontkat med Arne Øyulvstad, Viking Lodge på oeyulvst@online.no

Leiv Eiriksson Lodge  inviterer til

20 års jubileum lørdag 20. oktober kl. 1900 på Thon Hotell Sandnes,
Pris kr. 375,- for tre-retters amerikansk mey inkl. velkomstdink. Øvrige
drikkevarera betales av den enkelte. Påmelding/mer info  innen 1.
oktober til Inge Nødland, tlf. 90084884 eller inge.nodland@online.no

Thanksgiving Lørdag 10. november avholder vi

Thanksgivingfest igjen. Mer info kommer senere, men
hold allerede nå av datoen. Stedet er som vanlig Eik
Speiderhus og på menyen står kalkun med tilbehør.

Fra presidentens skrivepult
Etter en variabel sommer kan vi vel nå trygt si at høsten har
kommet. Etter møtefri i juli og fellesmøte med Edvard Munch
i august er det på tide å trekke innendørs igjen. Håper mange
ser frem til å møte gamle venner igjen og møter tallrike opp på
vårt septembermøte.
Vårt fellesmøte med Edvard Munch ble avholdt i flott høstvær.
Foruten hyggelig samvær med grilling, ble det også tid til
konkurranser. Det var spørrekonkurranse, hesteskokasting
og luftgeværskyting. Takk til vertskapet for en fin kveld
Forhåpentligvis blir opptakten til årets septembermøte mindre
tragisk enn sist vi møttes til et møte den 11/9, nemlig i 2001.
Da var vi vel alle mer eller mindre i sjokk etter å ha fulgt med
på TV gjennom hele ettermiddagen om det som skjedde i
USA.
Noe av det første vi må gjøre når vi igjen møtes er å få valgt
en nominasjonskomite som kan komme med forslag til styre
for 2008. Dersom du ikke har anledning til å komme på møtet,
men ønsker å være med i nominasjonskomiteen, ta kontakt
med noen i styret. Benytt også tiden fremover til å tenke over
om det ikke er noe du kan gjøre for lodgen, kanskje et verv i
styret.
Nå i september starter vi også opp vårt årlige lotteri.
Loddbøker vil snart være klare til utdeling, samtidig som vi
jobber med å få sitte inne på butikksentra.
Som kjent skal D8 feire sitt 25 års jubileum i Oslo nå i
september. Fra Oseberg deltar 8 som jeg vet om, men kanskje
har noen meldt seg på direkte uten at jeg vet om det. Fristen
for påmelding gikk ut 1. september, men hvis du ringer Lully
Hillestad på tlf. 22307054 er det mulig det fortsatt er plass.I
samme forbindelse skal også D8-styret ha møte, og det er
også presidentmøte hvor vi er representert ved vår
visepresident Torild Trolsrud.
Vårt plystrende medlem, Tormod Borgen Rogne,skal igjen ut
å reise, denne gangen til Japan hvor han skal holde konserter
i Tokyo og Kawazaki i tide 20.-24. september. Det var hans
innsats i plystre-VM i USA tidligere i år som ga ham denne
muligheten. Vi ønsker han lykke til på turen.
Lørdag 29/9 vil Solveig Indbjo avholde kurset Leadership
Traning for representanter fra Oseberg og Roald Amundsen
lodger. Hver lodge har begrenset plasser, men er dette noe
for deg, ta kontakt så skal vi se hva vi får til.
Så håpe jeg vi sees på septembermøtet. Velkommen.

Med broderlig hilsen Sven-Anders
FRA BARNEMUNN
Når man giftet seg i gamle dager, var det fordi staten sa det og presten
mente det var best
I dag kan man slenge seg sammen med den ene samboeren etter den
andre uten at staten så mye som letter på lokket. Turid - 7 år


