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Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway Vestfold, Buskerud, Telemark 

    Nr. 1— 37. årgang  Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg        Januar 2018 

Årets første medlemsmøte avholdes onsdag 10. januar 

kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien, Eik 
Som alltid begynner vi møtene med en liten forretningsdel hvor vi gir en liten informasjon om hva som har skjedd, skal 

skje og saker som vi trenger å diskutere og vedta. Som vanlig på årets første medlemsmøte lar vi ordet være fritt for å 

komme med forslag til program på møtene, eventuelt turforslag og annet som vi kan gjøre vi løpet av 2018. Og selvføl-

gelig oppfordrer vi alle medlemmene til å ta med seg deg som de har igjen av fjorårets julekaker, slik at vi kan lage et 

kjempestort 

Restekakelangbord 
Håper dere kan sette av denne onsdagen til å være sammen med venner i Oseberg Lodge. Velkommen alle sammen. 

Våre Flittige Liser 
starter også opp sine møter. Det første møtet avholdes tirsdag 16. januar til vanlig tid hos Kari Følstad, Åsane 27 E, 3231 

Sandefjord. Er det noe du lurer på kan du ta kontakt på tlf. 33462079 eller på medlemsmøtet hvor du også kan avtale 

eventuell samkjøring til Sandefjord. Februarmøtet avholdes hos Brit W. Kibsgaard tirsdag 13. februar. Mer om dette i 

neste avis. 

Bowlingen 
er også i full gang i 2018. Vi treffes hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. Her er både store og små, amatører og 

proffer velkommen til en hyggelig start på helgen sammen med gode venner. Minner også om at vår tradisjonelle bow-

ling med besøk på Redningen etterpå finner sted fredag 9. februar. Mer om dette i neste avis. 

Minneord 
Bare noen dager før Unni Fevang skulle være tilstede på vårt desembermøte og motta nål for 15 års medlemskap fikk vi 

melding om at hun hadde gått bort 4. desember, 78 år gammel. Hun ble begravet fra Sem kirke tirsdag 19. desember. Vi 

lyser fred over Unnis minne og våre tanker går til hennes to døtre Bente og Tove og den  øvrige familie. 

Boken 
om D8`s første 30 år i Norge er nå endelig ferdig. Bortsett fra en del av de lodgene som ble nedlagt før 2012 er det fyldig 

omtale om de eksisterende lodgene. Både Oseberg Lodge og Edvard Munch Lodge er representert med bilder og fyldig 

tekst. De som har bestilt boken kan få disse på medlemsmøtet. Så vidt jeg vet er det fortsatt mulig å bestille flere bøker, 

så er du interessert så gi meg beskjed på mail/telefon eller på medlemsmøtet i januar så skal jeg undersøke om det er mu-

lig å bestille flere. Pris kr. 200,- pr. bok. 

Solskinnskomiteen 
for 2018 ble valgt på vårt desembermøte og består av Else Mari Christiansen (91889368), Liv Høvring  (90402253) og 

Solveig Sørensen (48064201). Ta kontakt med noen av disse hvis du vet om noen som trenger en liten oppmerksomhet i 

forbindelse med sykdom eller andre ting. 

Vi gratulerer 
7/1 Finn Johannessen 8/1 Kristine Emilie Krüger, 11/1 Harald Bugge,  

12/1 Brit Wenkhe Kibsgaard, 14/1 Øystein Svensen, 24/1 Berit 

Marianne Gabrielsen 27/1 Terryanne Reinert 
 

 

 

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 



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  Bjarne Rolland T. 91576042  

bjarne.rolland.br@gmail.com Akt. Leder Else Mari Christiansen T. 91889368 else.marihassum@hotmail.no  Marshaller: Kari Bjerkgård  T. 

48286207. Martin Bjerkgård T. 92638316 Arild Hassum T. 98009312 Wenche Jacobsen T. 45204780 

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 Vipps135235 Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-001 

————————————————————————————————————————————————–——————————-- 

Redaktørens betraktninger 
Vi har lagt 2017 bak oss og skal nå starte med ”nesten” blanke ark på 2018. Høydepunktet i år blir vel kongressen som 

vi skal avholde på Grand Hotel i Åsgårdstrand fra 6. til 10. juni. Men før vi tar fatt på 2018 skal vi ta et lite tilbakeblikk 

på desembermøtet. 

Selv om været ikke var det beste med tanke på kjøreforhold osv. var oppslutningen som vanlig god når vi inviterer til 

avslutningsmøte med utdeling av pins til trofaste medlemmer og innsettelse av det nye styret. Denne gangen hadde vi 

fått besøk av International director for D8 Odd Harald Olsen som foretok den høytidelige innsettelsen av styret og hjalp 

til med utdelingen av pins. Han ga oss også en kort orientering om hva som skjer i Minneapolis for tiden. Som mange 

sikkert vet er bygningen til SoN solgt, og inntil nytt bygg er reist på samme sted har hovedkontoret leid midlertidige lo-

kaler et annet sted i Minneapolis. Som vanlig ble det servert nydelige snitter og kaker og praten gikk livlig rundt de jule-

pyntede bordene. Gevinstbordet var fylt opp så det var mange som gikk hjem med en liten gevinst. Boken om D8`s førs-

te 30 år var tilgjengelig for dem som ville se og eventuelt bestille boken. De bøkene som er bestilt har ankommet og vil 

bli levert ut på medlemsmøtene etter hvert som vi ser dere. For dere som ikke har bestilt er det muligens flere bøker igjen 

på lager som kan bestilles på januarmøtet eller pr. telefon/mail til undertegnede. 

På januarmøtet vil det som vanlig bli ”åpen forum” hvor vi alle kan komme med forslag til program på møtene og hva 

som kan arrangeres av turer osv. utenom møtedagene. Og forhåpentligvis har dere ikke spist opp alle julekakene så dere 

har litt rester igjen til å ta med på møtet slik at vi igjen kan lage et skikkelig restejulekakelangbord. 

Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land ser vi at vi Norge er det prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag 21/1. I USA 

er det den 13/1 Stephen Fosters minnedag og 15/1 Martin Luther King Jr. dag. I Canada er det 6/1 Epiphany eller Tret-

tende dag jul som vi sier i Norge. Dette er i mange land en offentlig høytidsdag som markerer to hendelser i Jesus liv i 

følge den kristne bibelen. Den første hendelse var når de 3 vise menn, eller konger, besøkte Jesus. Og den andre var når 

St. John døpte Jesus. 

Da vil jeg avslutte årets første betraktninger med å ønske dere alle hjertelig velkommen til årets første medlemsmøte 

onsdag 10. januar kl. 19.00 på vårt faste møtested, Eik Speiderhus. Sven Anders, redaktør 

D8-tur til USA 2018 Over havet – feiring av ”den gamle” og ”den nye” norske arv. 

16.aug. 2018 – 27.aug. 2018 I august 2018 er det tid for Sons Of Norway’s convention I Blooming-

ton, Minnesota. Her møtes ca 160 delegater fra Sons of Norways 8 distrikter, blant 

dem også delegater fra Distrikt 8, Norge.I den forbindelse arrangerer Distrikt 8, i 

samarbeid med Brekke Tours som er en norsk reisearrangør som arbeider ut fra 

Grand Forks, Nord Dakota, en rundtur gjennom det som var de norske områdene Midtvesten fra Minnea-

polis til Chicago. Turen går innom Minneapolis/St Paul,MN - La Crosse, WI – Spring Green, WI – 

Stoughton, WI – Madison, WI og Chicago, IL – og på veien skal deltakerne 

besøke en rekke norsk-amerikanske historiske steder. Hele programmet kan du få ved å ta 

kontakt med redaktøren så skal jeg sende det til deg på mail. Jeg kommer også til å ta med 

meg eksemplar på medlemsmøtet så du kan se det der. Pris p.p ved 20 reisende er kr. 16.975 

for medlemmer av Sons of Norway/kr. 17.475 for ikke-medlemmer. Ved 25 reisende er pri-

sene kr. 15.575/16.075. Enkeltromstillegg er kr. 5.850,-. Flytur t/r Norge-USA kommer i 

tillegg. 

Den 19. distriktskongress er bare et snaut halvår unna. Det hele begynner på Grand Hotel i Åsgårdstrand 

onsdag 6. juni. Da ankommer D8-styret og begynner sine møter. Muligens kommer også noen av komitemedlemmene. 

Torsdag 7. juni fortsetter D8-styret sine møter og komiteene starter opp. I løpet av torsdagen kommer også alle de arbei-

dene som skal være med på håndarbeidsutstillingen, så da begynner arbeidet for de som skal ha ansvaret for håndar-

beidsutstillingen. Utover ettermiddagen ankommer også alle delegatene og de øvrige gjestene, så da må sekretariatet ha 

alt klart. Torsdagen avsluttes med Get-togetherparty. Fredag 8. juni begynner selve kongressen med høytidelig åpning og 

møter utover dagen som avsluttes med middag og utspørring av de delegatene som ønsker å stille som kandidater til D8 

styret eller internasjonale delegater. Lørdag 9. juni fortsetter kongressen sin møtevirksomhet. Kvelden avsluttes med inn-

settelse av det nye styret, litt underholdning og avslutningsbanketten. Søndag 10. juni er det tid for avskjed med gode 

venner. De eneste som har et lite møte den dagen er det gamle og det nye D8-styret.  

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

