
Osebergs Avis 
 

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

    Nr. 2 — 39.  årgang  Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg        Februar 2021 

Heller ikke i februar blir det noe medlemsmøte 

eller andre arrangementer i Oseberg Lodge 
Slik situasjonen er nå, skjønner vel alle at det ikke er mulig samle mange på et sted. Mange lokaler er også 

stengt. Smittesituasjonen går jo opp og ned for hver dag nesten som en berg– og dalbane. Det er kanskje et lite 

håp i hengende snør om at vi kan få til noe i mars, men helse og sikkerhet går foran våre arrangementer. Inntil 

vi  treffes neste gang får dere ta vare på dere selv og de nærmeste rundt dere. 

Velkommen 
kan vi ønske Geir Iversen, 3942 Porsgrunn som nytt medlem av Oseberg Lodge 8-001/Sons of Norway. Håper 

vi kan bli bedre kjent med deg når det igjen blir mulig å treffes til et medlemsmøte eller et annet arrangement. 

Kontingenten 
pleier for mange av våre medlemmer å komme i begynnelsen av desember med forfall på nyåret. Det gjorde 

den ikke i fjor, og da på nyåret tok vi kontakt med D8 som igjen kontaktet hovedkontoret i Minneapolis. Det 

viser seg at årsaken til at kontingenten ikke kom, var en datafeil mellom hovedkontoret og den banken Sons of 

Norway bruker i Norge. Dette skal nå være rettet opp, slik at dersom du ikke allerede har fått giroen din duk-

ker den nok snart opp. Vi har fått vår, og jeg vet flere andre medlemmer har fått sin. Og uansett om du er ak-

tivt eller passivt medlem av Oseberg Lodge 8-001 så er du like viktig for oss. På giroen står det forfall 2021-01

-07. På norsk ville vi skrevet 07/01-21, men siden giroen kom lenge etter forfall er det bare å se bort fra den, 

men betale den i løpet av noen uker. Og husk at hvis det er flere medlemmer på samme husstand så er det bare 

hovedmedlemmet som får giro som gjelder hele husstanden. 

Grassrotandelen 
er en fin måte å støtte lodgen økonomisk på, uten at det går ut over din egen lommebok. Dersom du har et spil-

lekort hos Norsk Tipping og det er registrert på lodgen, er det Norsk Tipping som åpner opp sin lommebok og 

gir oss en liten prosent av det du spiller for. Pr. d.d. er det 16 medlemmer som har registrert sitt spillekort på 

lodgen,og det ga oss en inntekt på litt over 7.000.– kr. i 2020. Dersom du ønsker å registrere ditt spillekort på 

lodgen, så gi beskjed til din kommisjonør neste gang du skal tippe lotto og lignende om at du ønsker å registre-

re kortet på Org. 982 843 596 Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-001 

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 

Og gratulere alle mødre med morsdagen 14/2 

 

 

 

 

 

 



Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp. Sven Anders Kjønnerød, sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  

T. 94982981 Sekr. Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Kasserer  Bjarne Rolland T. 91576042  bjarne.rolland.br@gmail.com Akt. 

Leder Arild Hassum T. 98009312 ahassum@hotmail.com Marshaller Else Mari Christiansen T. 91889368 elsemarihassum@hotmail.no  Kari 

Bjerkgård T. 48286207. Martin Bjerkgård T. 92638316 martin.bjerkgaard@hotmail.com Wenche Jacobsen T. 92230271 Red. Sven A. Kjønnerød 

T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no 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: Familiemedlemskap: kr. 800,-. Enkeltindivid: Kr. 425,-. Golden members: Kr. 350,-. Frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i mnd. 

Bankkonto: 2470.07.09031 Vipps 135235 Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-001 

——————————————————————————————————————————————————————————— 

Hei alle sammen!  Her om dagen ble jeg kontaktet av Jens Petter Grønnesby som ønsket å komme i kontakt med 

Sons of Norways medlemmer. Han er historieforteller, musikkterapeut og musiker, og er interessert i å komme i kontakt med med-

lemmer som har historier å fortelle sine amerikanske røtter. Hvis dere følger linken i denne mailen kommer dere til hjemmesiden 

hans som forteller om hva han jobber med. Han skriver selv blant annet:  Mye slektsforskning dreier seg om dokumentering av fakta. 

Jeg forsøker i større grad å både dokumentere historier og opplevelser. Det som handler om følelser. Det som handler om hvordan 

det var å forlate. Hvordan det er å ha nær familie man ikke vet noe om. Jeg lagde blant annet denne om ei som fortalte en historie 

om en far som forlot henne før hun rakk å bli kjent med han. Og om hvordan det savnet bare har vokst. Og kan en sang uttrykke et 

ønske om å treffes? Om å strekke ut ei hand. Den historien ble sånn https://www.dinmusikkterapeut.no/a-fole-seg-onsket/  Fint om 

dere kan spre denne informasjonen videre til deres medlemmer. Om dere ønsker å kontakte han så ligger han som kopi i denne mai-

len, og der vil dere finne e-post adressen hans.  Mvh. Caroline Volla Moberget D8 sekretær  Sons of Norway  

Redaktørens betraktninger Det er ikke lett å drive foreningsaktiviteter i disse tider, men desto større glede 

vil det bli den dagen vi igjen kan samles og gi hverandre en god klem. Om det blir på et møte i mars eller på pannekakefrokosten i 

juni får tiden vise. Men selv om det ikke er lett for oss godt voksne, er det nok den neste generasjon som sliter verre. Vi får vår pen-

sjon inn på konto hver måned, vi slipper permitteringer og oppsigelser. Og de aller yngste må ha mye hjemmeskole og mister verdi-

full tid til å være sammen med gode venner i skolen og fritiden. Og de som driver idrett mister de jo all trening og dermed kan de jo 

miste lysten til å satse videre. Og de gjelder jo ikke bare barn, men ungdommen som ikke er på et elitelag får heller ikke trent og spilt 

kamper som de så gjerne ønsker. Men skal vi bli komme over denne pandemien er det nok litt hard lut som skal til. Og tross alt har 

vi det kanskje bedre i Norge enn mange andre steder i verden. Tar vi en titt på den norske kalenderen ser vi at den 6/2 er det Same-

folkets dag, den 14/2 er det fastelavn/morsdag og valentinsdag og 21/2 det Kong Harald V`s fødselsdag. Noen merkedager i USA: 

1/2 Nasjonal frihetsdag, 1/2 First Day of Black History Month, 8/2 Nasjonal kle deg i rødt-dag, 12/2 Lincolns fødselsdag, 14/2 Ari-

zona innlemmelsesdag, 15/2 President-dagen, Noen merkedager fra den canadiske kalenderen: 15/2 National Flag of Canada Day, 

15/2 Family Day, 16/2 Carnival/shrove Tuesday og 26/2 Yukon Heritage Day. Og hvis alle betaler kontingenten sin når den en gang 

dukker opp i postkassen, så sees vi forhåpentligvis i løpet av våren. Uansett så kommer det til å dukke opp et litt nytt fra min side, 

enten inn på innboksen på mailen din, eller ned i postkassen for de som får den der.                                           Sven Anders, redaktør 

VÅRE GODE VENNER i Myrmarken Lodge, Marshfield Wisconsin feiret i oktober 32 års jubileum. Det er sikkert mange av våre 

medlemmer som kjenner flere av disse etter at noen av våre medlemmer har besøkt dem og de har besøkt oss i Tønsberg. 

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
https://www.dinmusikkterapeut.no/a-fole-seg-onsket/

