Osebergs Avis
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Nr. 3 —33. årgang
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg

Mars 2013

Tirsdag 12. mars kl. 19.00 er det igjen tid for medlemsmøte på Hassum, Bøgata 64 Slagendalen
Årets 3. medlemsmøte står for døra. Vi begynner som alltid med en forretningsdel. Deretter blir det servert
kaffe og noe å bite i. En liten utlodning blir det sikkert også, og mye hyggelig prat rundt bordene. Kveldens
program er det Frits Dalby som er ansvarlig for, og på programmet står

Birøkting
Nå har vel ikke Frits med seg noen bier, men mye utstyr som brukes av en birøkter for å få god honning. Og
det blir mulighet for å få kjøpt med seg et glass honning, og kanskje forhåndsbestille litt av årets produksjon.
Ta gjerne med en venn og møte opp. Har du anledning, så ta gjerne med en liten gevinst.

Våre Flittige Liser

møtes tirsdag 5. mars fra kl. 18.00 og utover på Hassum (samme sted som medlemsmøtene). Noe du lurer på så ta kontakt med kveldens vertinne Anne Lise Berenger på tlf. 92 85 28 87.
Hjertelig velkommen til en kveld med håndarbeid og kos med gode venner.

Glad i å gå tur? Da er kanskje dette tilbudet fra Nor-Am Tours noe for deg. De har fått en forespørsel fra Sons of Norway, Wisconsin om å arrangere en vandring på Pilegrimsleden her i Norge. Vi håper på 1015 deltagere på turen, og den vil foregå både til fots og med minibuss. Kunne dere gjøre dette kjent blant deres
medlemmer - lodder interessen først, så kommer et pristilbud og program. Turen tar sikte på å være i Trondheim til Olsok og messen i Nidarosdomen 28. juli 2013. Ta da kontakt med Kari Børrud CaminoWalks
www.caminowalks.com kari@caminowalks.com tlf: +47 91917444. Og hvis du synes dette er litt langt, så er
kanskje tilbudet fra Civitan mer passende. Søndag 28. april arrangers Citivan-Marsjen i Tønsberg. Start fra
Civitan-huset, Furukollen 15, 3124 Tønsberg (Husvik) mellom kl. 10-12. Lengde 5 og 10 km. Barnevognvennlig 5 km. Startgebyr: Medaljer kr. 60/barn kr. 30,-. I.V.V: stempel kr. 15,-. Overskuddet går til Civitan
Norges Forskningsråd for Alzheimers sykdom. For mer info kontakt med Arild Hassum 33330249/9133123
eller e-post ahassum@hotmail.com

Frimerker/telekort/ringer Du husker vel å klippe frimerker av all post du får? Og ta også vare
på de brukte telekortene. Og at du husker å ta av ringer fra brus/øl-bokser tar jeg som en selvfølge. Fra Carl J.
Holm har vi fått brev hvor han forteller at det i 2012 ble samlet inn 1024 kilo ringer, og av dette sto Sons of
Norway D8 for hele 303 kilo, eller hele 30% av innsamlet kvantum!!! Det er overført 150.000 DKR til Prostheses Foundation I Bangkok. Så stå på videre, vi har nå ca. 20-25 kg liggende som venter på bli overlevert.

Vi gratulerer 2/3 Tobias Kjønnerød, 7/3 Bent Lønrusten,
15/3 Victoria H. Kjønnerød, 16/3 Else Mari Christiansen,
18/3 Wenche Jacobsen, 20/3 Per Aas, 20/3 Liv Sollum,
26/3 Trond Kjønnerød, 27/3 Knut Håkon Evju,
28/3 Gunnar Gallis, 30/3 Ragnar Andersen

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

B

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 33474995 toot-soe@live.no
Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Kasserer Bjørn Kristiansen. T. 33045146
bjornogkari@hotmail.no Akt. Leder Else M. Christiansen T. 91889368. Medl.sekr. Anne Lise Berenger T. 92852787
annelise3140@hotmail.com Marshall Kari Bjerkgård T. 33368884. Torild Trolsrud T. 33062934 tor-trol@online.no
Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 ingun.r.larsen@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536
Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596

Redaktørens betraktninger
Vi tar nå fatt på årets 3. måned, mars. Og forhåpentligvis betyr det at våren er i anmarsj og det betyr at det nå er lysere både morgen
og kveld og det blir lettere å komme seg ut av sofaen. At all vintersporten på TV også begynner å ebbe ut er også av stor betydning.
Som dere ser på 1. siden har vi fått flere tilbud om å ta bena fatt. I tillegg har presidenten fått tilsendt materiell angående SoN`s
sportsprogram. Så enten du liker å svømme, sykle, gå eller drive annen idrett kan du samle poeng og sikre deg medaljer. Mer informasjon om dette får du medlemsmøtet i mars.
På februarmøtet hadde vi besøk av Freddy Nilsen fra Jarlsberg-Reiser. Det var mange fristende turer både innen– og utenlands. De
fleste går med buss, men det er også turer med fly og cruise-båter. Noen lot seg friste allerede på møtet, mens andre tok med seg
brosjyrer hjem for å studere dem i fred og ro. Fikk du ikke med deg brosjyrer, har vi noen liggende igjen som kan tas med i mars.
Tiden mellom nyttår og VM-stund i sofaen ble benyttet til oppussing og opprydding i kjelleren. Blant masse annet fant jeg en bunke
gamle papirer og deriblant et lite hefte bestående av 3 ark. Forsiden var kopiert på rødt papir med innskriften Terje Vigen, innstiftet
12. mars 1988 og SoN-logoen, ark 2 var Velkomstsang og ark 3 en sang undertegnet fra Presidenten. Dessverre får jeg ikke anledning til å delta på 25 års feiringen i april. Da befinner Solveig og undertegnede seg på Gran Canaria sammen med Solveigs 3 brødre
og deres ektefeller. Blir et slags jubileum der nede også. To av Solveigs brødre fyller hhv. 70 og 60 år ”omtrent på denne ti`a” og den
eldste fyller 71 år mens vi er der. Men jeg håper andre fra Oseberg kan ta turen nedover.
Og til uka - når VM er over, skal loftet saumfares. Vesar har jo varslet at de snart starter på vårrunden med innsamling av grov-avfall
og annet som ikke går i de vanlige Søppel-dunkene. Og jeg vil jo ikke skuffe dem med å ikke ha noe de kan hive i renovasjonsbilen.
Som mange kanskje har fått med seg, har Oseberg nå fått sin Facebook-side. Adressen finner du øverst på siden sammen med infrmasjon om styret og diverse web-sider. Her kan alle legge inn en liten hilsen eller påminnelser om hva som skal skje. Selv undertegnede ble revet med i begeistringen og ble Facebook-bruker. Men jeg kan love dere at jeg ikke blir noen aktiv bruker, og ikke bli
skuffet om jeg ikke trykker på venne-knappen i tide og utide. Men jeg har blitt venn med Nils Kristian Johannessen. Han er social
director i vår vennskapslodge Fredriksten. Hans far er født i Tollbodgaten 8 i Tønsberg, men selv har Nils Kristian aldri vært i Norge, noe som er hans store drøm. Han kan også fortelle at Vikingskipet vi ga lodgen på deres 100 års jubileum har fått hedersplassen i
Viking Bar i lodgens hus. Og skulle du befinne deg i området til Fredriksten Lodge den 9. mars er du velkommen til deres St. Patricks-fest. Og da er tiden kommet for å se på kalenderen hva som skjer i mars. I alle land feires selvfølgelig alle helligdagene i påsken. I tillegg feirer Canada St. Davids Day fredag 1. mars til minne om St. David som døde 1. mars 598. Dagen ble høytidsdag på
1800 tallet. Den 10. mars starter Daylight Saving Time både i USA og Canda som den 11. mars feirer Commonwealth Day. Denne
dagen feires den andre mandag i mars hvert år for å feire Commonwealth of Nation. I Canada merkes denne dagen best ved at Royal
Union Flag henger sammen med Canadas flagg på alle offisielle bygninger. Og 17. mars er det St. Patricks Day over hele verden.
St. Patricks dag (også kalt «Paddie's Day») er Irlands nasjonaldag som feires til minne av landets 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 steder 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 og Guiness øl. St. Patrick er også
kjent som den som kristnet Irland. Fjorårets St. Patricks dag feiret vi i Krakow, Polen. I nydelig vårvær satt vi på en fortausrestaurant
og hygget oss med hvitvin og GRØNT øl. Ja, på en sånn dag måtte en jo selvfølgelig prøve noe nytt. Og det grønne ølet smakte like
godt som det brune. Og hvis jeg finner noen flasker med grønt øl i hyllene på Meny, så skal jeg prøve det i år også. Så gjenstår det
bare å ønske alle hjertelig velkommen til vårt medlemsmøte den 12. mars. Og også andre arrangementer i lodgens regi utover våren.
Og husk 31. mars starter sommertiden i Norge
Med broderlig hilsen redaktør Sven-Anders

Bowling
fortsetter hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. Sko og kule får du lånt i hallen, så det er bare å møte opp for en
hyggelig start på helgen. Ta gjerne med en venn eller barn/barnebarn. Selv om fredag 15. var starten på vinterferien var
det god oppslutning om den tradisjonelle bowling med middag etterpå. Gledelig at flere som ikke bowlet kom for å være
sammen med oss senere på kvelden. Etter at alle hadde spilt noen runder bowling flyttet vi oss over til Redningen hvor
vi hygget oss utover kvelden med god mat og drikke. Kveldens favorittmat var Rådyrstek med grønnsaker. Denne kvelden er i OL åndens tegn. Det viktigste er ikke vinne, men å delta. Uten å gå inn på resultatene så ble 3 tilfeldige damer
og 3 herrer trukket ut og fikk hvert sitt (u)-Flax lodd. Ingen vant der heller. Men hyggelig hadde vi det og alle gikk gode
og mette hjem. Håper vi ser deg også en fredagskveld.

Terje Vigen's 25 års jubilèum 6. april 2013
Bindende påmelding til festen innen 15 .mars til telefon: 37033442 til Sverre og 370 44454 Per. Når det gjelder overnatting, så ta kontakt med Clarion Hotel Tyholmen på tel: 37076800. Dette er hva vi i skrivende stund har av opplysninger. Så snart vi får mer informasjon skal dere få enten pr. mail eller på marsmøtet.
Søster Lodger: Fredriksten 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 Legion Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

