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Vi ønsker velkommen til nytt medlemsmøte tirsdag 

9. mars kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien 
Tiden går, og det er igjen tid for medlemsmøte i Oseberg Lodge. Vi åpner som vanlig med en liten forretningsdel. Her 

skal vi velge delegater og varadelegater til kongress. Og eventuelt andre saker som måtte komme opp til behandling. Det 

blir selvfølgelig også servert kaffe og noe å bite i samtidig som det blir god tid til hyggelig prat rundt bordene. Og en 

liten utlodning blir det også. Vi har ikke invitert noen foredragsholdere denne gangen, men vi står selv for underhold-

ningen. Kanskje kan noen komme med en liten vits eller historie, og det er også muligheter for å trimme hjernemusklene 

i en liten quiz. Så jeg håper alle setter av noen timer denne tirsdagen for å være sammen med gode venner. Ta gjerne 

med en venn som du tror kan ha interesse av Sons of Norway. Vi sees vel? 

Våre Flittige Liser har sitt neste møte tirsdag 29. mars til vanlig tid hos Solveig Sende Kjønnerød, 

Kongslysveien 10, Eik. Er det noe du lurer på, så ta kontakt på medlemsmøtet i mars eller på tlf. 48127201. 

Bowlingen fortsetter som vanlig hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. Kule og sko får du lånt i hallen, så 

det er bare å komme som du står og går. Her teller det sosiale like mye som det sportslige. Kom deg ut av sofaen og start 

helgen sammen med gode venner i bowlinghallen. Også her er det hyggelig om du tar med andre i familien eller en venn. 

Om vi bowler langfredag får vi avgjøre når vi vet hvor mange som blir hjemme i påsken og om det er interesse for å 

bowle i påskeuken. 

Takk For to år siden var vi med å donerte danske kroner 153 000, og nå har re-

presentanter for DAASERINGE og RINGER SOM GIR BEN Å GÅ PÅ for et par dager 
siden , den 21/1 2016 overlevert en sjekk til Prohteses Foundation på 1 million Baht,
( ca. 200 000 danske kroner). Beløpet er øremerket for innkjøp av en ny lastebil til 
mobilklinikkene. Fra Norge leverte vi for 2014 og 2015 hele 3525 kilo, og er stolte 
over å ha vært med til å kunne foreta denne donasjon, og jeg regner med at Thorkild 
på vegene av komturi DAGMAR også har en betydelig andel i beløpet.  Det skal mange 

bekker små til å lage en å, så dette beviser at hva vi gjør, - gir resultater. Så det er bare å 

fortsette å samle på ringene fra brus– og øl-boksene. Ta dem med på et medlemsmøte så 

skal vi sørge for at Calle får det. På bildet ser vi Kirsten Egelund Andersen (Inner Wheel), 

Poul Weber (Malteserriderne), Lena Pedersen (Inner Wheel) og Dr. Vajara (Prohteses 

Foundation). 

Tubfrim Det er ikke bare ringer vi ber dere medlemmer samle på. Husk også å klippe av frimerkene fra posten 

dere får. Når det gjelder kort, kan dere godt levere inn hele kortet uten å klippe av frimerkene. Tubfrim ønsker også å  få 

brukte telekort og andre typer kort i Visa-kort størrelsen. Ta det med på et medlemsmøte så skal vi sende det videre. På 

kongressen blir det avgjort hvilken lodge i Norge som er flinkest til å hjelpe Tubfrim. 

Vi gratulerer 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. Og ellers alle andre som har noe å feire. Den 

17/3 er det jo St. Patricks day, så kanskje det er noe å feire? Og påsken står jo også for dør, 

og den skal vel mange feire enten 

hjemme eller på fjellet. 

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 betraktninger 
Vi er snart i mars måned, og dermed kan vi forhåpentligvis si farvel til vinteren og ønske våren velkommen. Ikke for det, både mars 

og april kan være noen skikkelige snø-måneder, men den snøen som eventuelt kommer nå blir ikke liggende så lenge. Det blir lysere 

både om morgenen og om kvelden, og solen får mer tak på dagtid. 

På medlemsmøtet i februar hadde vi besøk av Kristian J. Lien som kom for å takke for støtten vi ga ham i forbindelse med hans tur 

til Japan og verdensspeiderleieren der. Han fortalte om turen og viste bilder, både fra leiren og opplevelser ellers i Japan. Han hadde 

bl.a. besøkt Toyota-fabrikken og Hiroshima-museet. Bildene derfra gjorde et stort inntrykk på oss alle sammen. Forhåpentligvis slip-

per vi å oppleve slike forferdelige hendelser igjen. Lodgen har gått til innkjøp av en projector, og den fikk sin ilddåp på februarmø-

tet. Det er jo kjekt å ha en slik når vi får besøk av foredragsholdere som vil vise oss bilder. Er det noen av medlemmene som ved 

spesielle anledninger trenger en projector, kan vi sikkert låne bort vår så lenge det ikke kolliderer med et medlemsmøte. 

På februarmøtet ble det ellers bestemt at vi skal sende 2 delegater til kongressen i Haugesund i juni. Siden presidenten er selvskreven 

betyr det at vi på marsmøtet skal velge 1 delegat og 2 varadelegater som skal representere Oseberg på D8-kongressen. Tenk godt 

over om dette er noe for deg og gi beskjed på møtet. Dersom du ønsker å stille som kandidat til noen av vervene i D8-styret må du 

være delegat og delta på kongressen. Har du forslag som du mener bør komme opp på kongressen, må dette også tas opp og behand-

les på medlemsmøtet i mars. Selv om du ikke blir valgt til delegat er det selvsagt anledning til å være tilstede på kongressen.  Da kan 

du jo velge om du vil følge med på møtene, eller dra på  tur på dagtid og være sammen med 

delegatene på den sosiale delen. Det begynner med Get-together party torsdag 9. juni og avslut-

tes med frokost søndag 12. juni. Det er også muligheter for å komme på lørdag og være med på 

banketten og dra hjem etter frokost på søndag. Prisene kan vi jo komme tilbake til hvis det er 

interesse. Og du vet hvor mange dager du eventuelt ønsker å være tilstede. 

I februar hadde vi også vår tradisjonelle bowling med mat og drikke etterpå. Her deltok både 

noen av våre heritage medlemmer og de eldste. Ikke alle bowlet, men alle var med på å skape 

en fin stemning både i bowlinghallen og i restauranten. Takk til alle som deltok. 

Tar vi en titt på kalenderen for ”våre” 3 land er det jo påskedagene som dominerer, i hvert fall i 

Norge. Ellers er jo 17. mars, St. Patricks day noe som feires i mange land. St. Patricks Day fei-

res med irske fester, irsk musikk, irish stew og og irsk mørkt øl. Irer av alle slag over hele ver-

den møtes, gjerne på irske puber og det arrangeres store parader. Når du feirer St. Patricks Day 

er det viktig at du kler deg i grønt og kanskje med en litt oransje. Grønt og oransjer er symboler. 

Grønne trekløvere er også et symbol på dagen På mange irske puber er irish stew den eneste 

retten som servers denne dagen. Irish stew er en lammegryte med poteter og grønnsaker. Til 

dette skal du selvsagt drikke Guinness som er et mørkt maltbrygg. St. Patricks Day feires 

stortstilt i mange byer over hele verden og særlig i USA. Mest kjent av alle markeringene er kanskje Saint Patricks Day Parade i 

New York. Der går verdens største St. Patricks Day parade av stablen med 150.000 deltagere og to millioner tilskuere. Paraden er 

også verdens eldste sivile festparade. Paraden har vært arrangert siden 1762! St. Patricks´s Day er både nasjonaldag i Iralnd og en 

religiøs høytid. St.Patrick er Irlands mest kjente helgen og forbindes med innføringen av kristendommen i Irland. St. Patrick minnes 

av mange kirkesamfunn og dagen ble offentlig festdag på 17-tallet. Feiringen har gradvis blitt mer sekulære og mindre kristen. Lite 

er kjent fra de første årene i St. Patricks liv. Han ble født i det fjerde århundret etter Kristus i en velstånde romersk-britsk familie. 

Hans far og bestefar var begge geistlige, da han var 16 år ble Patrick kidnappet av irske røvere og brakt til Irland som slave. Mens 

han var i fangeskap fikk han en åpenbaring fra Gud om at han skulle rømme, flykte til kysten og gå ombord i et skip og returnere til 

Briatannia. Patrick gjorde akkurat som i drømmen. Vel hjemme igjen begynte Patrick på prestestudier. I 423 reiste han tilbake til 

Irland som biskop for å kristne Irland. I følge folkloren brukte han en trekløver for å forklare treenigheten. Han jobbet i 30 år med å 

kristne Irland og døde 17. mars 461. St. Patrick regnes som grunnleggeren av kristendommen i Irland. Uansett om dere ønsker å feire 

St. Patricks day eller ikke, vil jeg benytte anledningen til å ønske alle velkommen til vårt medlemsmøte onsdag 9. mars og en riktig 

god påske til dere alle. 

Sven Anders, redaktør 

Hjemmesider Som opplyst i forrige medlemavis har Distrikt 8 fått ny hjemmeside. Her kan du lese om det som skjer 

i D8, bl.a. er det fullstendig reiserute for USA-turen som D8 arrangerer i tiden 18/8 til 28/8. Tema for turen er ”From the bridge to 

thine pines”. For å logge seg inn på denne siden kan du bruke din e-postadresse som brukernavn og medlemsnummeret som passord. 

Har du ikke oppgitt din e-postadresse kan du bruke dit eget medlemsnummer@sofn.no og medlemsnummeret også som passord. På 

Osebergs egen hjemmeside kan du lese medlemsaviser mange år tilbake, finne bilder og annen nyttig informasjon om lodgen vår. 

Vår dyktige web-master Wilfred Aasheim prøver å holde hjemmesiden vår så oppdatert som mulig. Og når vi først er inne på hjem-

mesider og e-post-adresser. Dersom du ønsker å motta medlemsavis vår på mail istedenfor i postkassen, må du sende meg din e-

postadresse. Jeg har de fleste medlemmene lagt inn på mail-listen nå, men det er fortsatt ca. 25 som fortsatt får den i postkassen. 

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  Bjørn Kristiansen. T. 33045146  

bjornogkari@hotmail.no  Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Marshaller: Kari Bjerkgård  T. 33368884. 

 Martin Bjerkgård T. 33368884 Else Mari Christiansen T. 91889368 else,marihassum@hotmail.no Arild Hassum T. 98009312 

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 

Søster Lodger: Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 2. lørdag kl. 13.00 

    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 

http://aktivioslo.no/irish-stew.php
http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536

