
Oseberg Avis 
———————————————————————————————————————————————–————-

Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001 Sons of Norway Vestfold, Buskerud, Telemark 

Nr. 3—40. årgang   Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg   Mars 2022 

———————————————————————————————————————————————–————- 

Onsdag 9. mars kl. 18.00 ønsker vi igjen velkommen til 

medlemsmøte på Løkken, Farmandsveien 36, Tønsberg 
Vi håper nå at vi kan invitere til medlemsmøter og andre arrangementer igjen uten å lure på om vi må avlyse 

på grunn av nye restriksjoner slik at vi har opplevd de siste 2 årene. 

Som vanlig begynner vi medlemsmøte med den obligatoriske forretningsdelen. Her skal vi blant annet 

velge delegater til D8 kongressen 
På medlemsmøtet i februar ble det bestemt at vi skal sende full kvote, nemlig 3 delegater. Av disse er presi-

denten obligatorisk, så det betyr at vi skal velge 2 delegater og 3 varamenn. Kongressen begynner med 

lunch og offisiell åpning fredag 17. juni og avsluttes med bankett og innsettelse av det nye styret lørdag 18. 

juni. Hjemreise søndag 19. juni etter lunch. Alle som ønsker å stille som kandidat til å bli valgt som delegat 

bør være tilstede på medlemsmøtet den 9. mars og ha betalt kontingent for 2022. For øvrig under forret-

ningsdelen blir det de faste postene med rapporter, innkommen post og eventuelt. 

Etterpå blir det hyggelig samvær med kaffe og noe å bite i. Og kanskje kan vi få til en liten quiz og en utlod-

ning. Hyggelig om du kan ha med en liten gevinst. 

Inngangspenger kr. 50,- kan du betale enten kontakt eller på VIPPS. Det samme gjelder loddkjøp. 

Nå som det våres mer og mer og samfunnet åpner mer og mer håper vi du tar turen til møtet den 9/3. 

Våre Flittige Liser har sitt neste møte tirsdag 15. mars kl. 12.00 hos Else Mari Christiansen, 

Gauterødveien 71 A, 3114 Tolvsrød. Er det noe du lurer på kan du kontakte Else Mari på tlf. 918 89 

368 eller på medlemsmøtet tirsdag 9. mars. Her kan du jo avtale eventuelt samkjøring. 

Bowling blir det som vanlig fredag 25. mars kl. 18.00 på Vallø Bowlingsenter. 

Her får du lånt både sko og kule så du trenger ikke ha med utstyr selv. Og selv om 

du ikke skal bowle er det hyggelig om du møter opp å tar en kopp kaffe sammen 

med oss. Alltid hyggelig med litt support fra sidelinjen. 

Fredag 25. februar var vi samlet til den årlige bowling og hyggelig samvær på Red-

ningen etterpå. Selv om vi ikke går inn på Redningen hver gang vi bowler, er det 

mulig å få litt pizza og drikke inne i bowlinghallen hvis noen ønsker å sitte litt ut-

over kvelden. 

Grasrotandelen er en kjærkommen inntektskilde for mange lag og foreninger. I fjor fikk 

vi inn kr. 5.650,69 fra de 13 medlemmene som har registret sitt spillekort på lodgen. Ønsker du 

også å bidra med litt inntekter til lodgen kan du registrere ditt spillekort på Org. Nr. 982 843 

596/Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-001. 

Vi gratulerer Mars: 16/3 Else Mari Christiansen, 18/3 

Wenche Jacobsen, 

20/3 Per Aas, 27/3 

Knut Håkon Evju, 

30/3 Ragnar Ander-

sen. April: 7/4 Jo-

stein Andre Hofsøy, 

30/4 Ragnar Iversen 
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Redaktørens betraktninger 
Da er vi klare for å ta fatt på mars måned. Forhåpentligvis er alle nå klare for å komme ut av vinter– og co-

vid 19 dvalen og ønsker å treffe gode venner igjen. Selv om vi ikke var så mange på februarmøtet så tror jeg 

alle de som kom var glade for å komme sammen med gode venner igjen, og at vi kan fortsette med dette 

hver måned uten de lange oppholdene som vi har opplevd de siste 2 årene. 

På møtet i februar ble det bestemt at vi skal sende full kvote, 3 delegater til kongressen i Stavanger i juni. 

Siden presidenten er selvskreven, skal vi derfor velge 2 delegater og 3 varamenn på møtet i mars. 

På møtet i februar ble det også bestemt at vi i mai skal besøke Tone Lønn og Blomstertunet på Basberg. Og 

det kom også frem forslag om å undersøke muligheten for et besøk på Olav Duun-huset i Holmestrand, en 

tur på Eikeren, Hadeland Glassverk med mer. Alt om dette kommer vi tilbake til etter hvert som planene blir 

mer konkrete. 

Tar vi en titt på våre 3 lands kalender ser vi at vi Norge er det vårjevndøgn 20/3 og 27/3 starter sommertiden. 

Da skal klokken stilles en time fremover, mot sommer. I Canada er følgende notert den 1/3: Carnival/Shrove 

Tuesday, isra and Mi`raj og St. David`s Day, 2/3 er det Ash Wednesday, 13/3 Daylight Saving time starts, 

14/3 er det Commonwealth Day, 17/3 er det St. Patrick`s Day og 20/3 Marach Equinox. I USA finner vi føl-

gende dager notert: 1/3 Fetetirsdag, Første dag av måneden for kvinners historie, First Day of Irish American 

Heritage Month 2/3 Lesedag i hele Amerika, 4/3 Ansattes dag, 17/3 St. Patrick`s dag (også kalt ”Paddy`s 

Day) er Irlands nasjonaldag som feires den 17. mars til minne av landets skytshelgen 

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

dagen. Over hele verden møtes irer med øl og musikk. Dete skjer ofte på irske puber, 

og mange steder holdes det parader, hvor deltagerne er kledd i grønt som et symbol på 

Irland. På de fleste irske puber i England og Irland serveres denne dagen kun irish stew 

og Guinness-l. St. Patrick er også kjent som den som kristnet Irland. 20/3 Vårjevndøgn, 

29/3 Den nasjonale dagen for veteraner fra Vietnamkrigen og 30/3 Legenes dag. 

Da er det bare å ønske alle hjertelig velkommen til medlemsmøte onsdag 9. mars kl. 

18.00 på Løkken. Håper vi sees da og på våre arrangementer utover våren. 

Chicago River farget grønn i anledning St. Patrick`s Day  Sven Anders, redaktør 

Håndarbeidsutstilling D8 kongress 2022 
GODE SONS VENNER. Internasjonalt;  Håndarbeidsutstillingen er et viktig innslag på våre kongresser. 

Vedlagt finner du regler for utstillingen og konkurransen. Der fremgår det hvilke klasser og kategorier som 

er mulige å delta i, og hvordan merking skal foregå. Det er ingen betingelse for å delta i den internasjona-

le kongressens utstilling at man har deltatt i distrikts kongressen først. Ellers er regler og klasser tilsvarende 

for begge kongressene. De dokumenter som er vedlagt er laget for den internasjonale, men er også gjeldende 

for distriktet så langt de passer. 

Distiktskongressen. Den første utstillingen blir på vår Distrikt 8 - kongress, som holdes på Scandic Sta-

vanger City hotell i tiden 17-19 juni 2022. Ryfylke Lodge 8-023 er Vertskapslodge, og de håper på god 

deltakelse. Bedømmelsen av arbeidene blir foretatt av utenforstående fagfolk. Kontaktperson i Ryfylke 

Lodge er Visepresident Martin Hermansen. Til Distiktskongressen er det ikke behov for forhåndsvarsel om 

ting som skal stilles ut, og det er selvsagt ikke behov for noen form for kontakt med hovedkontoret, slik det 

står noe om på side 1. Er du i tvil om noe, så ta heller kontakt med Visepresident 

Ole Hillestad i Distriktsstyret. Normalt bringer delegatene med seg ting til utstil-

lingen fra sin lodge. Generell regel; Ting som skal være med, må være laget etter 

forrige kongress, dvs etter juni 2018. Den som deltar må være medlem i Sons of 

Norway. LYKKE TIL! Broderlig hilsen, Ole Hillestad, Visepresident/Distriktsstyret 

Det konkurreres i bl.a. rosemaling, veving, hardangersøm, klostersøm, diamantsøm 

o.l, tradisjonelt strikkearbeide, treskjæring, fotografering, maling med mer. Dersom 

du ønsker å være med så kan du ta kontakt med redaktøren så skal jeg sende deg 

den fullstendige innbydelsen. Hvis du ikke skal være tilstede på kongressen i Sta-

vanger selv, kan du sikkert få noen av lodgens delegater til å ta det med nedover 

hvis det ikke er for stort og plasskrevende. 


