
Osebergs Avis 
 

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

    Nr. 2— 36. årgang  Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg        Februar 2017 

Velkommen til medlemsmøte onsdag 8. februar 

kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien 
Vi har lagt årets første måned bak oss, og det er igjen tid for medlemsmøte. Som vanlig begynner vi møtet 

med en liten forretningsdel, før vi går over til det sosiale med kaffe, noe å bite i, hyggelig prat rundt bordene 

og en liten utlodning. Under kaffen denne gangen vil vi få et lite tilbakeblikk på Sons of Norway fra i 1895 og 

frem mot våre tider. Som dere sikkert alle vet ble Sons of Norway 122 år den 16. januar. Håper dere setter av 

denne kvelden for å være sammen med gode venner noen timer. Ta gjerne med noen venner som har lyst til å 

lære mer om Sons of Norway og alle de hyggelig medlemmene vi har i Oseberg Lodge. Velkommen. 

Våre Flittige Liser har sitt neste møte torsdag 16. februar til vanlig tid hos Kari Følstad,  Åsane 27E, 

3231 Sandefjord. Er det noe du lurer på, så ta kontakt med på medlemsmøtet eller på telefon 33458985. På 

medlemsmøtet kan du jo også avtale eventuell felleskjøring. 

Fredag 17. februar kl. 18.30 blir det bow-

ling og sosialt samvær med mat og drikke 
Det har etter hvert blitt en tradisjon at vi i februar samles til bowling på Vallø Bowling og 

etterpå går over til ”naboen” Redningen og får oss litt å drikke og noe å spise på. Selv om 

du ikke skal bowle er du hjertelig velkommen til å heie på oss som bowler og etterpå bli 

med inn og ha en hyggelig kveld sammen. Selv om Valentins-dag er over, er det jo mulig 

å ta med din bedre halvdel og feire dagen litt på etterskudd. Vi spiller 2 runder med bowling. Sko og kule får 

du lånt, så det skal ikke hindre noen fra å være med. Fint om alle som skal bowle er på plass kl. 18.15 så vi kan 

få fordelt baner og være klare til å bowle kl. 18.30. Hver enkelt betaler bowling, mat og drikke. Bowlinghallen 

har alle rettigheter, så ønsker du en liten forfriskning under bowlingkampen, er det mulighet for det. Det er jo 

også mulig å bowle hver fredag fra kl. 18.30,så det er bare å ta turen til Vallø Bowling når du måtte ha lyst. Vi 

har alltid baner reservert på fredagene så du er alltid garantert at noen av oss er der. 

Datoer å huske Som vanlig har vi våre medlemsmøter 2. onsdag i måneden, men i år blir det noen 

unntak. Pga. påsken blir aprilmøtet flyttet en uke frem til onsdag 5. april. Det er ingen medlemsmøter i juli og 

augustmøtet blir utsatt til den 3. onsdagen, nemlig 16. august så alle komme hjem fra ferie. Årets pannekake-

frokost avholdes søndag 11. juni og Thanksgivingfesten avholdes lørdag 11. november. Tid og sted for gartne-

ribesøk er snart klart. Dessuten planlegger vi en liten utflukt rundt skolestart på høsten. Og ellers er det bow-

ling hver fredag, våre Flittige Liser møtes en gang i måneden og vi prøver å få gjennomført et lite kafebesøk 

siste torsdag i hver måned for de som har lyst til det. Info om alt dette kommer i medlemsavisene utover året. 

Vi gratulerer 3/2 Julie Lien, 6/2 Oscar K. Kristiansen, 9/2 Ranveig  

Moen, 10/2 Liv Kristin Høvring, 17/2 Tore Hytten, 24/2 Else-Margrethe  

Hafredal, 28/2 Nils Otto Opland. 

  

    

 

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 betraktninger 
Årets korteste måned står foran oss, og enda har ikke vinteren vist seg med snø og mange kuldegrader. Men 

ikke gled dere for tidlig, februar, mars og delvis april kan også være måneder med mye snø. Men trøsten får 

være at  den blir ikke liggende så altfor lenge. 

Onsdag 18. januar var Solveig og jeg i Oslo og satte inn styret i Christiania Lodge. De ba oss hilse så mye til 

alle medlemmene i Oseberg Lodge, og som dere ser et annet på denne siden synes de det hadde vært hyggelig 

om noen av våre medlemmer ville være med på turen de skal arrangere til København i mai. 

På medlemsmøtet i januar gikk vi gjennom programmet for 2017. Som dere ser et annet sted i avisa blir noen 

av våre medlemsmøter flyttet enten en uke frem eller en uke bakover. Dato for noen av våre faste arrangemen-

te ble også bestemt. Ellers ble det en del prat om hva vi kan tenke oss å gjøre utover året. Men det er fortsatt 

mulighet for å ta kontakt med vår aktivitetsleder Else Mari og komme med forslag på møteprogram og annet. 

På februarmøtet vil jeg fortelle litt om oppstarten til Sons of Norway for 122 år siden. Det er et lite foredrag 

jeg holdt på et møte i DiS-Vestfold for noen år siden, men jeg tror ingen av dere var der da. Ellers skal vi jo ha 

vår tradisjonelle lille bowling-konkurranse med påfølgende middag og hyggelig samvær fredag 17. februar. 

Håper du har lyst til å komme da. Selv om du ikke bowler kan du jo heie på og delta på det sosiale etterpå. 

Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land, så finner vi følgende markert på den norske kalenderen: 12/2 Mors-

dag, 14/2 Valentinsdagen og 26/2 Fastelavn. På den amerikanske finner vi at 1/2 er Nasjonal frihetsdag, 14/2 

Valentinsdag, 20/2 President-dagen og 28/2 Fetetirsdag, I Canada er følgende dager markert: 2/2 Groundhog 

day. Dette er en festlighet som feirer flere steder i Canada og USA. Tradisjonen er basert på mytologier fra 

Sentral-Europa som europeiske emigranter tok med seg. Ifølge sagnet skal man kunne bedømme hvor lang 

vinteren blir. 13/2 Family Day (British Columbia), 14/2 Valentins-day, 15/2 National Flag of Canada Day, 

20/2 Islander Day (Prince Edward island), 20/2 Family Day (AB, ON, SK), 20/2 Nova Scotia Heritage Day, 

20/2 Louis Riel day (Mantoba). 

Så håper jeg å se riktig mange av dere på våre møter og arrangementer utover våren.             Sven Anders, red. 

Minneord Vårt kjære medlem Eli Strøm sovnet stille inn 26. desember etter lang tids sykdom med sine 

nærmeste rundt seg. Eli ble medlem av Oseberg Lodge i 1988, og var i starten et aktivt medlem både med sty-

reverv og andre aktiviteter så lenge helsen var god. Særlig var hun glad i å bowle. Hun ble bisatt fra et fullsatt 

Nøtterøy kapell tirsdag 10. januar. Flere av lodgens medlemmer var tilstede. Vi lyser fred over Elis minne og 

våre tanker går til hennes etterlatte. 

Tur til København sammen med Christiania Lodge med avreise 

fra Oslo mandag 1. mai kl. 16.30 og tilbake i Oslo onsdag 3. mai ca. kl. 

10.00. Pris pr. pers i dobbel innv. Lugar kr. 1444,-, i enkel innv. Lugar 2092,-

, i dobbel utv. Lugar kr. 1594,- og enkel utv. Lugar kr. 2394,-. For dette får 

du båtreise m/lugar, 2 x frokostbuffet, og 2 x middagsbuffet + 1 glass vin/øl/

min.vann. Påmelding innen 25. mars til Lully tlf. 922 955 89 eller mail hil-

leslu@online.no Tivoli er åpent og dere kan møte våren der. Billett til tivoli 

kr. 130,-, buss til Nørreport kr. 40,- t/r. Gi beskjed ved påmeldning om dere 

ønsker å kjøpe disse billettene sammen med båtbilletten. Det blir billigere å 

kjøpe alt på en gang. 

Sydentur? I likhet med mange av oss andre, er også Wilfred på vei inn i pensjonistenes rekker. For å 

slippe å sitte i godstolen å tvinne tommeltotter har han overtatt firmaet: Feriehus i Spania. Du finner mer info 

om det her. http://feriehusispania.com/ Så er det noen av Osebergs eller andre lodger medlemmer som trenger 

et sted å bo på Spania-turen så kan dere jo kontakte Wilfred på waa@wilfredaasheim.com 

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. 33368884. Martin Bjerkgård T. 33368884 Arild Hassum T. 98009312 Wenche Jacobsen T. 33330861 

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 

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://feriehusispania.com/
mailto:waa@wilfredaasheim.com
http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536

