Osebergs Avis
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway Vestfold, Buskerud, Telemark
Nr. 3— 36. årgang
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg
Mars 2017

Velkommen til medlemsmøte onsdag 8. mars kl.
19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien — Eik
Nok en måned er gått, og det er igjen tid for medlemsmøte. Som vanlig begynner vi møtene med en liten forretningsdel, før vi får servert litt og hygger oss med gode venner. En liten utlodning blir det også, så det er
hyggelig om du kan ta med en liten gevinst.
Eventyrlige Villa Fredheim inkl. tog og båt langs Krøderen 16. juni.Avreise fra Sandefjord og
Tønsberg og evnt. andre steder langs ruten og videre til Vikersund. Fra Vikersund reiser vi med Krøderbanen
på en 26 km lang historisk reise med tog til Krøderen og ankommer Krøderen stasjon. Toget har avgang kl.
10.00 og turen tar ca. 1 times tid. Vel framme på Krøderen stasjon rusler vi videre til Krøderen Bygge hvor
Knut Ringnes venter på oss med sin flotte M/S Kryllingen II. Båten er 50 fot lang og har plass til inntil 50 passasjerer. Båtavgang ca. kl. 11.30. Vi blir med en fin båttur på vakre innsjøen Krøderen helt opp til Villa Fredheim. Også båtturen tar ca. 1 times tid. Vel framme på eventyrlige Villa Fredheim får vi servert lapskaus med
dessert og kaffe. Det følger også med en drikke til maten (minervann eller brus). Vertskapet holder kåseri under matserveringen. Vi får tid til på egenhånd å rusle rundt ie ventyrmuseet. Etter hvert setter vi oss på bussen
igjen og kjører trygt hjem til der vi ble hentet tidligere på dagen. Pris p.p v/25 bet. Kr. 1700,-, ved 30 bet. Kr.
1560,-, ved 35 bet. Kr. 1390,- og ved 40 betalende kr. 1.250,- Prisen inkluderer bussreisen, togtur, båttur, billetter og entrè. Program, kåseri og bespisning på Villa Fredheim (lapskaus, dessert, kaffe, mineralvann), gratis
kaffe og sjokoladeservering på bussen. Påmelding på medlemsmøtet i mars eller på tlf 48127201 innen 8/3.
Bowlingen fortsetter som vanlig hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. Ta med familie og venner og
bli med på en hyggelig start på helgen. Kule og sko får du lånt i hallen, så det nytter ikke å unnskylde seg med
at du ikke har utstyr.
Ny hjemmeside Sons of Norway, distrikt 8, har fått ny hjemmeside. Hjemmesiden fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no. Medlemmer i
Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke e-mailadressen sin som brukernavn
og medlemsnummeret som passord. For noen medlemmer vil ikke dette fungere.
Dersom det er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette
bare for den ene. Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget
medlemsnummer@sofn.no (dvs: Skriv inn medlemsnummeret@sofn.no f.eks
1234567@sofn.no). Passordet er også her medlemsnummeret. Dette gjelder også de 400 medlemmene som
ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan passordet rettes. Dette gjelder ikke Osebergs
egen hjemmeside, her trengs ingen innlogging
Gratulerer 15/3 Victoria H. Kjønnerød, 16/3 Else Mari Christiansen,
18/3Wenche Jacobsen, 20/3 Per Aas, 20/3 Liv Sollum, 26/3 Trond
Kjønnerød, 27/3 Knut Håkon Evju, 30/3 Ragnar Andersen, 7/4
Sverre Hanche, 9/4 Stig H. Kjønnerød, 10/4 Unni Fevang, 21/4
Nils E. Elin, 24/4 Øyvind Dyrvik,28/4 Kari Hilda Auli, 30/4
Ragnar Iversen

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

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 Bjarne Rolland T. 91576042
bjarne.rolland.br@gmail.com Akt. Leder Else Mari Christiansen T. 91889368 else.marihassum@hotmail.no Marshaller: Kari
Bjerkgård T. 33368884. Martin Bjerkgård T. 33368884 Arild Hassum T. 98009312 Wenche Jacobsen T. 33330861
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

Redaktørens betraktninger
To av årets 12 måneder er lagt bak oss, og vi tar fatt på det som av mange kalles den første vårmåneden. Men mars kan
også være en måned med masse snø, så selv om noen allerede har sett blåveis i Tønsberg-området skal vi ikke ta gledene
på forskudd. På februarmøtet holdt jeg et lite foredrag om oppstarten på Sons of Norway. Blant våre medlemmer er det
mange som også er medlemmer av andre foreninger. Utover året håper vi at dere kan gi oss et lite innblikk i hva dere
driver med der. Det skader ikke å bli litt bedre kjent med hva andre organisasjoner og foreninger driver med. Og hvis det
er noen av dere som ønsker en kop av det jeg fortalte på februarmøtet, så ta kontakt, så skal jeg sende det på mail eller ta
med en kopi på et medlemsmøte. Kanskje det kan interessere medlemmer i den andre foreningen du er medlem i.
Tradisjonen tro hadde vi i februar bowling med påfølgende sosialt samvær og mat. Denne gangen var det 16 stykker som
deltok i bowlingen og etterpå var vi 21 medlemmer. Selv om vi noterte resultatene, så vet alle at her er det viktigere å
delta enn å vinne. Derfor ble 3 tilfeldige damer og 3 tilfeldige herrer trukket med og fikk et Flax-lodd hver seg. Selv var
jeg så heldig å vinne 100 kr. på det jeg fikk. Det var også andre som fikk noen små gevinster.
En titt på kalenderen viser ingen spesielle merkedager i Norge og USA, men på den Canadiske kalenderen finner Commonwealth Day 13/3 og St. Patrick`s Day den 17/3. Denne dagen feires nok også av mange også i Norge og USA i likhet
med store av verden for øvrig til minne om skytsengelen St. Patrick. Dette er også Irlands nasjonaldag
Så er det bare å ønske alle hjertelig velkommen til vårt medlemsmøte onsdag 8. mars kl. 19.00 på Eik Speiderhus. Siden
dette også er kvinnedagen er jeg litt spent på å se om det bare blir herrer som møter opp.
Sven Anders, red.

Våre Flittige Liser

har sitt neste medlemsmøte onsdag 22. mars hos Kari Følstad, Åsane 27 E, 3231 Sandefjord til vanlig tid.Er det noe du lurer på så ta kontakt med Kari på tlf. 33462079 eller på medlemsmøtet i mars hvor dere
jo også kan avtale samkjøring.

Takk for all støtte mottatt fra Sons of Norway Prosjekt «Ringer som gir ben å gå på» fikk i fjor inn hele 1576,5
kilo med aluminiumsringer fra øl- og leskedrikksbokser, hvorav hele 495 kilo kom fra 6 lodger i SoN. Nidaros – Haugaland – Oseberg – Christiania – Hamar og Eidsvold. Innsamlingen i Skandinavia har gjennom året vært så stabilt og
godt at vi allerede nå den 23. januar i år kunne overrekke hele 330 000 Baht (70 000 DKK) til ledelsen for Protheses
Foundation i Chiang Mai, Thailand.

Overrekkelsen bel foretatt ved Lena Pedersen og Kirsten Egelund Andersen fra prosjekt «Dåseringe» i Danmark,
og Poul Weber fra prosjekt «Ringer som gir ben å gå på» og Malteserriderne
.

Prosjektet ruller videre, og vi håper at lodgenes medlemmer er like ivrig vil fortsette å samle ringer med samme glød.
Med årets resultat på 495 kilo var organisasjonenden største bidragsyter til prosjektet med hele 31,4% av den norske totalen. Du husker vel å ta med deg både ringer, brukte frimerker, telekort osv. på våre medlemsmøter.

NESTE MEDLEMSMØTE ONSDAG 5. APRIL PGA. PÅSKEN
Fredriksten Lodge 3-125
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 - 2. lørdag kl. 13.00
Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 - 3. lørdag kl. 18.30

