Osebergs Avis
Nr. 3— 35. årgang

Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg

Mars 2015

Tirsdag 10. mars kl. 19.00 er det igjen tid for medlemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien
Årets 3. medlemsmøte står for døra og som alltid åpner vi møtet med en forretningsdel. Her blir aktuelle saker tatt opp til
behandling. Etterpå blir det hyggelig samvær og litt kveldsmat blir det også. Og kanskje er det noen som er heldige å få
med seg noen gevinster hjem fra vårt lille lotteri. Hyggelig om du har anledning til å ta med deg en liten gevinst til utlodningen. Inngang kr. 40,-. Håper å se dere alle på møtet den 10. mars. Ta gjerne med en venn som ønsker å bli bedre kjent
med Sons of Norway/Oseberg.

Vil med dette sende

en stor takk til alle som har levert sine
oppsamlede bokseringer til sin Lodge. Vi oppnådde et utrolig flott resultat i
fjor, da vi gjennom dere og andre bokseringssamlende nordmenn fra Kanariøyene og Spania i syd til Jan Mayen i nord, - Grekenland i øst til Bergen i
vest, veide inn hele 1916 kilo med ringer! Av dette står Lodgene i Distrikt
8 for hele 576 kilo, - eller hele 30% av totalen !!! Et utrolig flott resultat,
som mange kan ha litt vanskelig for å fatte, for som de aller fleste sier : «De
veier jo ingen ting de der ringene! - Ikke engang en neve full gir noe utslag
på vekten!» Nei, det er vel så, men det er utrolig hva det blir når alle små og
store poser kommer sammen. Bare ta en titt på dette bildet som er fra garasjen, hvor jeg renser og veier ringene opp i sekker på 14 til 25 kilo, alt etter
sekkens størrelse. Det er med største ydmykhet jeg på vegne av Komturiet og
Prostheses Foundation takker dere for den enorme innsats og samle-iver som
har vært med på å frembringe et slikt enestående resultat.
Vennligste hilsener Carl J. Holm. Her står ca. 1200 kg
Håper alle i Oseberg fortsetter den fine innsatsen med å samle på ringer fra drikkeboksene. Ta alt med på et medlemsmøte så skal vi sørge for at det kommer til riktig mottaker. Vi har allerede en del liggende klart for levering.

Bowlingen fortsetter som vanlig hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowlingsenter. Sko og kule får du lånt, så det er
bare å møte opp. Vi holder på til ca. kl. 20.00. Her er det sosiale i høysetet, ikke om du treffer strike eller renna.

Stiftelsen Gamle Tønsberg inviterer til medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 19.00 i Tønsberg Arbeiderforenings lokaler, Kammegata 5. Pris kr. 50,- inkludert kaffe og kaker og historisk hefte Tønsberg. Formann Per R. Brun
orienterer om aktivitetene i 2014 og de kommende år. Bjørn Abrahamsen viser kulturhistoriske filmer fra Tønsberg. Det
er ingen påmelding, men det kan være lurt å være tidlig ute. Oseberg Lodge er støttemedlem av Stiftelsen Gamle Tønsberg, derfor inviteres vi til deres møter. Hyggelig om noen har anledning til å ta en tur til dette møtet.

Våre Flittige Liser har sitt neste møte hos Kari Bjerkgård, Sildreveien 44, Eik mandag 23. mars til vanlig tid.
Noe du lurer på, så ta kontakt med Kari på tlf. 91103467. Velkommen til en hyggelig kveld med sosialt samvær og
håndarbeide. Eventuelt felleskjøring kan dere jo avtale på medlemsmøtet den 10 mars.

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,
20/3 Liv Sollum, 26/3 Trond Kjønnerød, 27/3 Knut Håkon Evju,
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. 48064201 toot-soe@live.no
Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Kasserer Bjørn Kristiansen. T. 99105653
bjornogkari@hotmail.no Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Medl.sekr. Torild Trolsrud T. 33062934
tor-trol@online.no Marshall Kari Bjerkgård T. 33368884. Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 95884603
ingun.r.larsen@gmail.com Else Mari Christiansen T. 91889368 else,marihassum@hotmail.no
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
Mars måned står for døren noe som betyr lengre dager og lenger lyst om kvelden. Kanskje det hjelper de som bor lengst unna møtelokalet vårt å ta seg en kveldstur til de dype skoger i Eik, hvor møtelokalet vårt ligger. Selv om mange av de faste deltakerne var
bortreist på februarmøtet, var oppmøtet godt. Hyggelig også å ha besøk av 2 gjester som vi håper å se mer til utover året. På februarmøtet var medlemmene i det spandable hjørnet og bevilget kr. 5.000,- til Kristian Jacobsen Lien. Han er medlem av Oseberg speiderlag og er uttatt til å representere Norge i World Scout Jamboree 2015 som avholdes i Yamaguchi fylke i den vestlige del av Japan.
Foruten å være en ivrig speider har Kristian vært Heritage medlem hos siden 2006 og er ofte sammen med oss på de faste bowlingkveldene fredager i Vallø Bowlinghall. Vi ønsker Kristian god tur til Japan og gleder oss til å høre fra turen senere på høsten. Lurer
du på hvem som kan bli Heritage-medlemmer? Det er barn, barnebarn og oldebarn av voksne medlemmer i alderen 0-16 år som kan
bli Heritage-medlem. Dette er gratis, og kanskje en fin måte for barna å bli bedre kjent med Sons of Norway. Fra 16 til 23 år kan de
bli medlem av Unge Venner. Dette medlemskapet koster noen kroner. Har du noen i disse aldersgruppene, så meld dem inn.
Første helgen i februar avholdt vi også vår tradisjonelle bowling med sosialt samvær og mat etterpå. Det ble en fin kveld uten at
noen ble kåret som vinnere, men mange fikk premie for god innsats og ulike sprell på og utenfor banen.
Når dette skrives er ikke ski-VM i Falun helt over, men alt tyder på at Norge blir beste nasjon. Men det er jo gledelig å se at de to
andre nasjonene i Sons of Norway også tar steget opp på medaljepallen. Både USA og Canada har tatt noen medaljer, og det mest
overraskende var vel at USA`s damer tok sølv og bronse-medaljene da de norske jentene smurte seg helt bort på 10 km fristil.
Distriktstyret skal ha sitt neste styremøte i Trondheim 10.-12. april. Er det noe dere ønsker skal bli tatt opp til behandling på dette
møtet må dette være innsendt til Osebergs styre innen vårt neste styremøte tirsdag 17. mars.
Skal vi se litt fremover jobbes det nå med å få til et besøk på Berg fengsel. De har innredet et museum som viser hvordan jøder og
krigsfanger ble behandlet under krigen. Vi håper å få til dette i april. Mer info kommer sikkert på marsmøtet eller i neste medlemsavis. Og søndag 31. mai avholder Nøtterøy Hagelag sitt store blomstersalg på Fagertun på Nøtterøy. Her har vi fått tilbud om å stå
for salg av kaffe og kaker. Det pleier å være mange mennesker der, så muligheten for å tjene noen kroner er tilstede. Og sikkert også
en fin mulighet for å presentere Sons of Norway og Oseberg. Håper dere er positive når dere litt senere får spørsmål om å bake kaker
eller hjelpe til med å selge kaffe og kaker og presentere lodgen vår. Hold av søndag 31. mai allerede nå.
For å få avisa raskt og billig ut, prøver vi å sende den som e-post til flest mulig. Hvis du ikke allerede mottar avisa på e-post, men
ønsker det, så send din e-post adresse til meg så skal jeg sette deg på mailinglista. Min e-post adresse står øverst på arket sammen
med adressen til resten av styret. Ved å benytte e-post er det også lettere å få tak i medlemmene hvis noe skjer mellom hver gang
avisa blir sendt ut. Minner også om at du på vår hjemmeside (adressen på toppen) finner du medlemsaviser helt tilbake til 2001, samt
bilder og annen informasjon om Oseberg og Sons of Norway.
St. Patricks dag (også kalt «Paddie's Day») er Irlands nasjonaldag som feires den 17. mars, 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 Guinness øl. St. Patrick
er også kjent som den som kristnet Irland. I Canada feires Commonwealt Day 9. mars. Dette er ikke en offentlig fridag i Canada,
men blir markert i alle land som er med i Samveldet. I Norge er Palmesøndag 29. mars eneste merkedag i Norge. Og med disse mer
eller mindre kloke ord ønsker jeg alle velkommen til medlemsmøtet tirsdag 10. mars
Sven Anders, redaktør

Tubfrim Winner Announced

Thursday, January 15, 2015 was a lucky day for Violet “Vi” Hills, a member of
Jotunheimen 4-499 in Billing, MT. Vi was the winner of the Tubfrim drawing to give away a ticket to Norway, worth up to $1,000.
Her postcard was drawn from among 2,530 other cards. With one card for every pound sent to Norway that means that Sons of Norway sent at least 2,531 pounds of stamps to Tubfrim in 2014. This was a significant increase from 2013, when 1,216 pounds of
stamps were sent. Gene Brandvold, Sons of Norway Tubfrim chairperson, conducted the drawing.For the past 29 years, our members
have been clipping canceled postage stamps and sending them to Tubfrim, who then sells them to dealers and collectors. Originally
the money raised went to help children afflicted by tuberculosis. Since tuberculosisis no longer the threat to health that it once was,
today the proceeds from the resale of stamps helps improve the quality of life for children and youth with disabilities and special
needs. Sons of Norway members are the largest contributor outside of Norway to Tubfrim’s efforts, sending nearly 30% of all
stamps collected.While helping children is a great motivation for our members to participate, there is a special incentive to say
“thank you.” Tubfrim trenger også hjelp til å samle inn gamle frimerker, brev, postkort, telekort osv. som de kan selge til inntekt til
de som trenger litt støtte. Håper du klipper av frimerkene. Ta alt med på et medlemsmøte så skal vi sende det videre til Tubfrim.

Scholarships Deadlines Are Fast

Approaching Do you have a college student in your life? If yes, please go to
www.sonsofnorway.com/foundation and check out the seven types of college scholarships we offer. All applications are done online
and the due dates begin March 1, 2015. Current Sons of Norway members, children and grandchildren of current members qualify
Minner også om at du kan søke D8 og lokallodgen om støtte til f.eks. Camp Skogfjorden, Camp America og eventuelt annet som
angår barn og ungdom.
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.
Nor-Bu Lodge 3-427
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30

