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Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg 

 Nr. 10 — 30. årgang           Oktober 2010 

                

Velkommen til medlemsmøte tirsdag 12. oktober kl. 

19.00 i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torg 
Som alltid begynner vi møtet med en forretningsdel. Her vil bl.a. nominasjonskomiteen legge frem sin innstil-

ling til styre for 2011. Etterpå blir det sosialt samvær med kaffe og noe å bite i, hyggelig prat rundt bordene og 

en liten utlodning. Vi vil denne kvelden få besøk av 

Åsund L. Thomassen som  ved hjelp av bilder og lyd vil vise oss høsten fra dens mange sider 

Thanksgivingfest lørdag 6. november 
Tradisjonen tro samles vi på Eik Speiderhus fra kl. 18.30 for å feire Thanksgiving sammen. Det blir servert 

kalkun med tilbehør, dessert, kaffe og kaker. Pris for dette er kr. 300,- (drikke ikke inkludert). Det blir salg av 

øl og mineralvann. Ønsker du noe annet å drikke til maten—og senere 

utover kvelden—må dette medbringes. 

Her er alle hjertelig velkommen, så har du en venn, nabo, arbeidska-

merat osv. som ønsker å dele denne kvelden med oss, så bare ta dem 

med. Vi satser på en koselig kveld med mulighet for en svingdom og 

kanskje andre aktiviteter. Bindende påmelding innen 28. oktober til 

Else Mari Christiansen, 33 38 60 29/ 91 88 93 68 eller til Kjønnerød 

tlf. 33 36 88 61/48 12 72 01. Kan også sende påmelding til 

svkjoenn@online.no Mer opplysninger og påmelding kan du også få 

på medlemsmøtet i oktober. Velkommen til en hyggelig Thanksgiving sammen med mange gode venner. 

Våre Flittige Liser 
Har sitt neste møte tirsdag 19. oktober hos Brit W. Kibsgaard, Havnåsveien 3 , 3135 Torød til vanlig tid. Er det 

noe du lurer på så ta kontakt på tlf. 33384781 eller på medlemsmøtet i oktober. 

Søknad om medlemskap 
Gunvor Kvasnes, Stalsbergveien 23 3128 Nøtterøy og Egil Bjørnholdt, Fjellveien 66, 3121 Nøtterøy søker om 

medlemskap i Oseberg Lodge 8-001  

Vi gratulerer 
11/10 Johnny Solbakken 11/10 Edgar Johnsen 16/10 Willy Henriksen.  

21/10 Kari Bjerkgård 22/10 Rigmor Haugen 24/10 Solveig Sende 

 Kjønnerød 26/10 Erna Hassum 5/11 Arild Hassum 
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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 

Tlf. 38 35 02 04—www.usaexperten.no 

firmapost@usaexperten.no 



Redaktørens betrakninger 
Vi tar nå tatt fatt på oktober måned. Dette er måneden da mange jegere er ute i skogen på jakt etter noe å fylle i fryseboksene. Og 

rundt omkring i Sons of Norways mange lodger i USA, Canada og Norge er medlemmer i de ulike nominasjonskomiteer i full gang 

med å jakte på styremedlemmer for 2011. Selv om det er fint med kontuinitet, er det også viktig med litt fornyelse og kanskje litt 

foryngelse rundt omkring i de mange lodgene. Uansett håper jeg dere som blir oppringt av nominasjonskomiteen tar godt imot hen-

vendelsen og stiller dere positive til å ta et tak for lodgen. 

På septembermøtet hadde vi besøk av en gruppe Seniordansere. De ga oss en oppvisning i flere ulike danser som passer for oss i litt 

satt alder. Det så ut som det kriblet litt i bena til flere av våre medlemmer, så har du lyst så trener denne gruppen hver fredag fra kl. 

11.00 til 13.00 på Sjølyst på Nøtterøy. Men det finnes mange slike Seniordans-grupper rundt omkring, så kanskje det finnes en nær-

mere der du bor. Besøket resulterte i et nytt medlem, og muligheter for flere.  

På møtet i oktober skal bena få hvile. Da er det øyne og ører som skal få sitt i form av lyd og bilder fra høstens mange sider. 

Anne Grethe Cook fra Myrmarken Lodge i Wisconsin har vært på våre trakter noen dager. Skal hilse så mye fra  henne til alle kjente 

i Oseberg Lodge. Alt er bra med henne og de andre kjente i lodgen hennes. Ba  henne hilsen tilbake fra oss i Oseberg. 

Som dere ser er det tid for å tenke på Thanksgiving igjen. Håper dere melder dere på, enten på medlemsmøtet i oktober eller pr. tele-

fon/mail til de som er nevnt annet sted i avisa. 

Så håper jeg vi sees tirsdag 12. oktober på medlesmøtet.                                                                  Med broderlig hilsen Sven-Anders 

Camp Skogfjorden 2011 i Bemidji, Minnesota 
 Concordia Language Villages arrangerer 2 språkleirer for norske deltakere i 2011, alder 14 - 18 år.| Påmelding senest 31 januar 

2011.|Session NB33   2 uker   27 juni -  9 juli    $ 1740.-   Session NB30   4 uker  27 juni - 23 juli    $ 3425.- 
De som ønsker det får også opphold som gjest i en amerikansk familie i Minneapolis en uke før leirene starter. Da blir avreise fra 

Norge 20 juni.  Concordia utlyser 2 stipend a $ 870.- som barn og barnebarn av medlemmer i SoN Distrikt-8 kan søke på. Det dek-

ker opphold i en uke på leiren. De får dessuten reisestøtte på kr. 2500.- fra distriktet og evt. også støtte fra den lokale lodgen. De 

lodgene som har ungdommer som ønsker å søke på stipendene fra Concordia må melde fra til campansvarlig innen 1 desember. Der-

etter blir det loddtrekning om hvilken lodge/lodger som får de 2 stipendene. De som får stipendene må samtidig betale depositum. 

Dersom vi ikke får søkere innen 1 desember tildeles stipendene etter først til mølla prinsippet. 

Er det noen av Osebergs medlemmer som har barn, barnebarn eller oldebarn som ønsker å delta så ta kontakt med noen i styret så 

tidlig som mulig. 
Det er også mulig å søke om stipend direkte til CLV. Dette gjelder også for ungdommer som ikke er medlemmer i SoN. Opplysning 

om dette fås ved henvendelse til campansvarlig Johanne Hansen  adr: Sørnestunet 12, 4015 Stavanger, tlf 51563896, e-

post johanne.hansen@sornestunet.no   For flere opplysninger se www.concordialanguagevillages.org . 
Du kan også se film fra Skogfjorden 2010 på youtub, se http://www.youtube.com/wach?v=i8W5oTz4GD0  

Nominasjonskomiteen 
På septembermøtet ble Arild Hassum (33330249) og Birger Lassen (90614441) valg til medlemmer av nominasjonskomiteen. I til-

legg har Berit Pinnestad (33128149) sagt seg villig til å være med. Skulle du få en henvendelse fra noen av dem håper jeg du tar vel 

imot forespørselen om et verv i styret for 2011. Det er også lov å ta kontakt og melde sin interesse for et verv. Komiteens forslag til 

styre blir lagt frem for lodgen på oktobermøtet og valget finner sted i november. 

Lotteriet 
Vårt er i full gang. Vi har allerede hatt en stand på Meny Eiktoppen (25/9). Neste gang blir på Rema 1000 Kilen lørdag 9/10. Har du 

anledning til å hjelpe til noen timer da så gi beskjed til Else Mari eller Solveig. Vi skal også sitte en gang til på Meny Eiktoppen lør-

dag 13. november. Også da trenger vi hjelp til å sitte noen timer å selge lodd. Trenger du loddark for å selge i nærmiljøet så ta kon-

takt med Solveig S. Kjønnerød for å få tilsendt ark. Kanskje har du noen barn eller barnebarn som vil hjelpe deg å selge. 

Bowlingen 
Er i full hver fredag (nesten) fra kl. 18.30 og til ca 20.00. Her er alle hjertelig velkommen. Sko og kule får du låne der, så det at du 

ikke har utstyr er ingen unnskylding for å holde seg hjemme Det blir ingen bowling fredag 24/9, fredag 1/10 fredag 16/10 og fredag 

3/12. Disse dagene er hallen opptatt med arrangementer 

De som vil kan jo prøve den nye hallen på Kilden. 

HAPPY HALLOWEEN 

Pres. Torild Trolsrud T. 33062934 tor-trol@online.no Vp.: Solveig Sørensen T. 33474995 toot-so@live.no Sekr./red. Sven-Anders. 

Kjønnerød T. 33368861 svkjoenn@online.no Medl.sekr. Anne. L. Berenger T. 92852787 annelise3140@hotmail.com Kasserer  

Solveig  S. Kjønnerød T. 33368861 svkjoenn@online.no Akt. Leder Else M. Christiansen T. 91889368. Marshall Kari Bjerkgård  

T. 33368884. Wenche Jacobsen T. 45204780 Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com 

Www.sonsofnorway8.com — Org.nr. 982 843 596 

Søster Lodger: Fredriksen Lodge 3.125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00 

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

    Trolldalen Lodge 6-139 American Legon Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30 
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