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Tirsdag 8. mars er det igjen tid for medlemsmøte i 

kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torg kl. 19.00 
Vi begynner som vanlig med en liten forretnigsdel. Deretter går vi over til den sosiale delen med kaffe og noe 

å bite i. Hyggelig prat rundt bordene blir det sikkert også, samt en liten utlodning. Dagens tema er 

Slektsforskning 
Vi får besøk av gamle kjenninger fra DIS, Vestfold. Mange av Osebergs medlemmer var jo i Horten i fjor å 

fikk en liten innledning i emnet. Denne gangen går de nok litt videre i materien. Hjertelig velkommen. 

Bowling 
Fredag 25/2 var medlemmer fra Oseberg og Edvard Munch Lodger samlet 

til den årlige bowlingkvelden. Vinterferie og sykdom gjorde nok sitt til at vi 

var noe færre enn vanlig, men stemningen både på banen og blant suppor-

terne var gode. Og etterpå samlet alle seg på Redningen til god mat og drik-

ke, hyggelig selskap og for noen også en liten påskjønnelse. 

Resultater (sammenlagt/beste enkeltserie): Damer: Else Mari Christiansen 

467/166 2) Solveig S. Kjønnerød 433/156. Herrer:  Arild Hassum 451/170 

2) Martin Bjerkgård 444/166 3) Sven-A. Kjønnerød 395/164 4) Birger Las-

sen 374/148 5) Jan Thorsen 309/116 6) Martin Hassum 304/113 7) Wilfred 

Aasheim 245/91. Siden vi her deltar etter det olympiske motto: viktigere å 

delta enn å vinne, ble premieringen foretatt ved loddtrekning: og de heldige 

vinnerne var Solveig S. Kjønnerød, Sven-Anders Kjønnerød og Wilfred 

Aasheim.  

Våre Flittige Liser 
Har sitt neste møte tirsdag 15. mars til vanlig tid hos Erna Hassum, Bøgata 64, Hassum. Noe du lurer på, ta kontakt på 

medlemsmøtet den 8/3 eller pr. tlf. 33330249 til Erna for mer info. 

Husk frimerker og ringer 
Du husker vel å klippe av frimerkene før du kaster konvolutten/kortene. Og ingen kaster vel ringene etter brus/øl-

boksene etter at vi på februarmøtet fikk en fin innføring i hva disse kan bety for mange mennesker?  

Vi gratulerer  

2/3 Tobias A. Kjønnerød, 15/3 Victoria H. Kjønnerød, 16/3 Else Mari Christiansen, 

18/3 Wenche Jacobsen,  20/3 Per Aas, 26/3 Trond Kjønnerød, 27/3 Knut Håkon Evju, 

28/3 Gunnar Gallis 

 

B 

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 
Når dette skrives er februar på hell, og mars står for tur. Mars har en plass i Osebergs historie. Går vi 30 år tilbake i tid, finner vi at i 

mars 1981 ble byens og distriktets borgere via annonser og artikler i byens aviser invitert til informasjonsmøte om Sons of Norway.  

Møtet fant sted torsdag 19. mars 1981 i Sal A på Hotell Klubben. Salen var fylt til trengsel og ved møtets slutt hadde omtrent 30 

personer tegnet seg som medlemmer. Dette var en interesse som langt oversteg Aage Rosland og Trygve Søylands forventninger. 

Neste kapittel i historien kan du lese i mai-avisa. Klarer du ikke å vente så lenge, gå inn på www.sonsofnorwayoseberglodge8001.no 

og klikk deg inn på Historikk. Her finner du historien om Oseberg Lodge og D8, historien om Oseberg-skipet, lodgeaviser, bilder, 

aktivitetsplan m.m. 

For å hoppe frem til nåtiden og februarmøtet, så ble dette nesten som et godt gammeldags Sonetreff ispedd litt USA. Vi hadde besøk 

av Mette Andersen og Brit Moe Andersen, begge Norsk Carolina Lodge 3-679, men bosatt i Sandefjord. Gjester var også Ranveig 

Moen, Thorleif Haug Lodge, Jan og Brit Thorsen fra Edvard Munch lodge og fra Eidsvold Lodge kom Eli Jacobsen og Carl Johan 

Holm. Calle var også dagens foredragsholder. Han holdt et interessant foredrag om Johanniterordenens mange hundreårige, ja tusen-

årige historie. Dette ble også en historietime om Europas historie med alle de gamle kongene, keiserne, fyrstene og krigsherrene inn-

blandet. Ja til og med slaget på Re var han innom. Han avsluttet foredrag med å fortelle om bakgrunnen for oppstarten og det videre 

arbeidet med innsamlingen av ringene fra brus– og ølboksene. I tillegg det til Oseberg hadde gitt, hadde også representantene fra 

Thorleif Haug og Edvard Munch hadde med seg velfylte bæreposer med ringer så Calle dro hjem med ca 12 kg ringer. Som takk for 

en interessant kveld fikk han overrakt en tallerken med utvandrermotiv av vår president Torild Trolsrud. Resten av kvelden gikk fort 

med hyggelig prat rundt bordene, bare avbrutt av en og annen historie og vits. En stund så det nesten ut som om Osebergs medlem-

mer skulle være i mindretall, men så viste det seg at våre medlemmer har lært av de kongelige: Ikke ankom festen før gjestene har 

inntatt sine plasser. 

Fra Bergen Lodge har vi fått melding om at deres president Berit Thormodsen har gått bort etter en kort tids sykdom. Hun ble 75 år. 

Alle som har henne på en av sine adresselister bes om å slette denne straks. 

I Canada feires Commonwealth Day 14. mars. 

Medlemsmøtet 8. mars kolliderer med Kvinnedagen. Forhåpentligvis vil kveldens tema, slektsforskning, være så interessant at også 

damene velger oss fremfor ”demonstrasjonstoget”. Hadde jo være litt kjedelig med bare herrer i salen. Vi får besøk av medlemmer 

fra DIS-Vestfold. NRK-serien ”Hvem tror du at du er”? har jo skapt  interesse for å finne tilbake i slektstreet. Velkommen 8. mars 

Sven-Anders Kjønnerød 

Haugaland Lodge, Haugesund 
Inviterer til kombinert lodgetreff og 20 års jubileum lørdag 4. juni. På formiddagen blir det en tur til bl.a. Arquebus 

Krigshistoriske Musem og Norvegen Historiesenter. Etterpå blir det en enkel, varm lunch, kaffe og ”litt søtt attåt”. Her 

blir det også en ”Brainstorming” om lodgearbeide hvor lodgene kan dele av sine ideer, gode råd m.m. Om kvelden blir 

det 20 års jubileum på Radisson Blu Hotel hvor det blir servert buffet med 2 varmretter m.m. Påmeldingsfrist 15. mai. Er 

du interessert i flere opplysninger, ta kontakt med redaktør så skal du få tilsendt hele programmet. 

Camp Little America 
Arrangeres i år tiden 24.  juli til 30. juli på Vangen Leirskole utenfor Oslo. Dette er en språkleir for barn i alderen 9 til 12 

år. Pris kr. 3.500,-. For medlemmer av Sons of Norway gir D8 kr. 500,- i støtte. Du kan også søke din lokale lodge om 

støtte. For mer opplysninger og påmelding ta kontakt med Dagny Nysuen på tf. 22620072/92019512 eller e-post 

dnystuen@c2i.net 

Ny postadresse for Oseberg 
Samtidig som mengden av post som havner i boksen vår synker, stiger prisen for leie. Styret har derfor besluttet å si opp 

Postboksen vår. All post til lodgen må derfor sendes til: Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-001 Kongslysveien 10, 

3123 Tønsberg 

St. Patricks dag (også kalt «Paddie's Day») er Irlands nasjonaldag som feires den 17. mars, til minne av lan-

dets skytshelgen St. Patrick. I blant annet USA, Storbritannia og Irland er det tradisjon å kle seg i grønt denne 

dagen. Over hele verden møtes irer og fester med øl og musikk. Dette skjer ofte på irske puber, og mange ste-

der holdes det parader, hvor deltagerne er kledd i grønt og oransje som et symbol på Irland. På de fleste irske 

puber i England og Irland serveres denne dagen kun Irish Stew (lammegryte med poteter og grønnsaker) og Guin-

ness øl (mørkt maltbrygg med særegen smak). St Patrick er også kjent som den som kristnet Irland. 

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

Kjønnerød T. 33368861 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Medl.sekr. Anne. L. Berenger T. 92852787 annelise3140@hotmail.com 

Kasserer  Solveig  S. Kjønnerød T. 33368861 solveig.kjonnerod@sf-nett.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 — Siste frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i hver måned 

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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