
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Nr. 2– 30 årgang           Februar 2010 

 

Tirsdag 9. februar kl. 19.00 avholdes medlemsmøte 

i kantina til Nøtterø Sp.bank, Teie Torv 
Det er igjen klart for medlemsmøte i Oseberg Lodge. Som vanlig åpner vi det hele med en liten forretningsde. 

Siden blir det en enkl bevertning, utlodning og sosialt samvær. Vi får besøk av Nina Dybwad som vil fortelle 

om sine opplevelser i forbindelse med New York Maraton 

Våre Flittige Liser 
Har sitt neste møte tirsdag 16. februar hos Else Mari Christiansen, Gunnestadveien 10, Borgheim. 

Tubfrim 
Selv om vi nettopp har sendt av gårde en pakke på 2,226 kg med frimerker, er det ingen grunn til å stoppe å 

samle inn flere brukte frimerker og telekort. Trenger du samleesker, kan du få det på medlemsmøtene. Du hus-

ker vel også å ta vare på ringene på brus/øl.boksene? 

Fredag 12. februar kl. 18.30 avholdes vinterens 

store bowlingbegivenhet 
Nemlig det årlige bowlingtreffet mellom Oseberg Lodge og Edvard Munch Lodge. Det hele foregår på Vallø 

med bowlingkamp først på Sjøsiden Bowlingsenter før vi går over gangen til Redningen Restaurant for litt å 

spise og hyggelig samvær. Kanskje vanker det også en liten premie til noen. Fremmøte i bowlinghallen senest 

kl. 18.15 for fordeling av banene. Selv om du ikke skal spille er du hjertelig velkommen til arrangementet. Og 

husk at vi spiller bowling hver fredag fra kl. 18.30 i hallen. Ingen bowling fredag 19. mars 

Lørdag 13. mars bowling i Arendal 
Den årlige bowlingweekend i Arendal finner i år sted helgen 13.-14. mars. Det blir samme oppelgg som i fjor. 

Bowlingen begynner for alle kl. 12.00 og koster kr. 250,-. Det spilles 4 serier. Overnatting blir på Thon Hotell 

og koster kr. 445,- pr. pers. i dobbeltrom med frokost. Enerom kr. 690,-. Fest og middag på Nedenes koster kr. 

250,-. Påmelding innen 27. februar til Brynhild Kristiansen, 37015462, 95706761 eller brynhildk@live.no 

Vi gratulerer 
3/2 Julie Lien 

5/2 Jon Philip Solem 

6/2 Oscar K. Kristiansen 

13/2  Erik Bjune 

2/3 Trond Kjønnerød 
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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 
Årets første måned er lagt bak oss og vi tar fatt på årets korteste måned. Dette blir jo nesten som en festmåned. Først er det medlems-

møte tirsdag 9/2, så det årllige bowlingtreffet med Edvard Munch den 12/2, og så er den 14/2 er det Valentinsday. Og er du i USA så 

er den 15/2 en ”rød dag”. Da er det Presidentenes Dag. Og Fastelavn skal selvfølgelig også markeres med boller og fastelavnsris. Og 

ikke å foglemme Morsdagen. Søndag 14/2 blir som et Kinderegg—3 ting på en gang. 

Den kuldeperioden vi hadde tidlig i januar ser ut til å ha gitt seg så forhåpentligvis er temperaturen så bra den 9/2 at folk våger seg 

ut. 

På januarmøtet ble medlemmene kvitt restene av julebaksten. Under forretningsdelen fikk Tor Otto Sørensen overrakt nål og diplom 

for Golden Membership. I tillegg ble Pål Andre Adelsten og Birger Lassen opptatt som medlemmer. De fikk overrakt medlemsnål og 

medlemmene dannet broderskapsringen. Det er fortsatt noen som ikke har fått de pins de skulle fått på desembermøtet. De vil bli 

overrakt etter hvert som de kommer på møtene, evnt sendes de. 

På januarmøtet ble også møteplanen for 2010 forsøkt spikret. Foruten de faste medlemsmøtene 2. tirsdag i hver måned (unntatt juli 

og august) vil vi 12/2 avholde bowlingreff med Edvard Munch Lodge, 13/3 blir det Bowlingtreff i Arendal, 18/5 drar vi til Rønne-

berg Gartneri, 1/6 blir det bueskyting i Horten med Edvard Munch Lodge, 11-13/6 D8 kongress i Kvinesdal, 20/6 blir det panneka-

kefrokost på Eik, 4/4 blir det 4th July Fest i Frognerparken, 3/8 blir det Grillaften med Edvard Munch Lodge i Horten, 6/11 blir det 

Thanksgivingfest på Eik Speiderhus og 4/12 blir det julebord i Horten smamen med Edvard Munch Lodge. Det blir også bowling på 

fredagskveldene og Flittige Liser forsetter med sitt program. Mer info om de ulike arrangementene kommer i avisa senere. 

Søndag 24/1 var 4 av Osebergs medlemmer på besøk hos Thorleif Haug Lodge og deres tradisjonelle ”familiebuffet” på Hannas 

Kjøkken, Rica Hotell, Drammen. Vi hadde en hyggelig stund med medlemmer fra Drammen og det var masse god mat. Forhåpent-

ligvis vil både vi og medlemmer i andre lodger bli litt flinkere i 2010 til å besøke hverandre på medlemsmøtene og andre aktiviteter. 

Jeg vil forsøke så godt som mulig å holde dere oppdatert på hva som skjer rundt omkring i 2010. 

Kontingenten er under utsendelse. Håper dere benytter dere av den og fornyer medlemsskapet i lodgen. Med dagens medlemstal er vi 

berettiget til 3 delegater til kongressen, men styret vil pga. prisen foreslå at vi kun sender 2 delegater, hvorav presidenten er den ene. 

Valget må være foretatt senest på marsmøtet. I tillegg til delegatene må det også velges vara. Håper vi sees den 9/2 kl. 19.00 

Med broderlig hilsen Sven-Anders 

Studentbesøk i februar 
Vi har fått forespørsel fra Scandinavian urban students Term (SUST) om noen av våre medlemmer kunne tenke seg å være vertsfa-

milier for 2 evnt flere studenter i tidsrommet torsdag 25. februar til søndag 28. februar. Programmet er basert i Oslo, men de ønsker å 

gi studentene en sjanse til å oppleve mer av Norge enn bare den norske hovedstaden. Hvert år arrangeres ”regionale homestays” som 

er en helg hvor studentene er plassert hos en vertsfamilie i en annen del av Norge. Har du mulighet for å ta imot 2 eller flere studen-

ter for et besøk den siste helgen i februar. Ta kontakt med med Programassistent Lixian Cheng, tlf. 22857048 kontr eller mobiltelf. 

96802943, mail lixian.cheng@iss.uio.no For mer info: www.hecua.org/scand-dse.php 

Viking på nett 
Fra Ernst Granly, int. director for D8 har vi fått melding om at bladet Viking nå også kan leses på nett. Gå inn på 

www.sonsofnorway.com og der finner du Viking. Når du åpner dette og får Viking frem på skjermen din så kan klikke nederst i høy-

re hjørne og bla mot venstre med piltasten. Du kan også forstørre/forminske det du har på skjermen (se symbolet på skjermen) Om 

Viking vil komme regelmessig hver måned vet jeg ikke nå, men vi får følge med. Det som er nytt vil gjerne ha noen 

”barnesykdommer” i starten, men jeg vet vi har dyktige folk på Hovedkontoret i Minneapolis som steller med dette.  

Ønsker alle sammen et godt nytt år. 

Hilsen Ernst Granly 

USA-tur 
Leif Eriksson Lodge inviterer til tur i Emigrantens fotspor i tiden 10. til 23. september. Det er utreise fra Stavanger eller Oslo til 

Minneapolis og retur til de samme byene fra Seattle. Dets blir en busstur fra Midt-Vesten til Vestkysten. Reiserleder er museumsdi-

rektør Knut Djupedahl, Norsk Utvandrermuseum på Hamar. Prisen varier fra kr. 23.600 til kr. 19.800 avhengig av hvor mange som 

blir. Ønsker du mer info , logge deg inn på www.sonsofnorway8021leiv.com Her finner du hele reiseruta og påmeldingsskjema. 

Ole og Lena 
Ole went to the doctor with two badly burned ears. Well Ole! What happend to your ears? Asked the Doc. Oh, Lena was ironing and 

I was vatching da ball game on TV! Lena put da hot iron near da telephone an vhen phone rang, I answered da iron! Said Ole. But, 

Ole, what happened on the other ear? Asked the Doc Vell, Doc, said Ole, no sooner dit I hang up da same gay called again. 

Sakset fra Eidsvold Lodge newsletter 
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Kjønnerød T. 33368861 svkjoenn@online.no Akt. Leder Else M. Christiansen T. 33386029. Marshall Kari Bjerkgård T. 33368884. 

Wenche Jacobsen T. 33330861 Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 

Hjemmeside: http//home.online.no/~svkjoenn/oseberg.htm—www.sonsofnorway.com 

Www.sonsofnorway.no—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 


