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Onsdag 8. mars kl. 18.00 er det igjen tid for med-

lemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien Eik 
Nok en måned er gått av 2023, og våren rykker forhåpentligvis nærmere og nærmere for hver dag som går. Og 

det gjør det kanskje litt lettere å komme seg ut av godstolen. Og nå er vel alt som heter VM over, så da er det 

bare å komme seg ut og treffe gode venner igjen. Vi begynner som alltid møtene med en forretningsdel før vi 

går over til den sosiale delen med litt å drikke og spise. Og hyggelig samvær med gode venner. Håper vi sees. 

Minneord Bjørn Kristiansen gikk bort torsdag 16. februar og skal bisettes i Horten kapell onsdag 1. 

mars kl. 14.00. Bjørn ble medlem av Edvard Munch lodge og deltok aktivt der både i styret og ellers i det som 

foregikk i lodgen. Når Edvard Munch lodge ble nedlagt flyttet han medlemskapet over til Oseberg Lodge hvor 

han også deltok aktivt på møtene og på våre bowlingkvelder. Lodgen vil sende en bårebukett og jeg er sikker 

på at flere av lodgens medlemmer vil være tilstede i Horten kapell onsdag 1. mars kl. 14.00. 

Våre Flittige Liser har sitt neste medlemsmøte hos Solveig Sørensen, Åsane 25E, 

3231 Sandefjord tirsdag 14. mars kl. 13.00. Er det noe du lurer på så ta kontakt med Solveig på 

tlf. 480 64 201 Avtale om felleskjøring kan jo enten gjøres på vårt medlemsmøte onsdag 8. mars 

eller ta en telefon til noen av dem som pleier å være på møtene. 

Bowling Fredag 17. februar var vi en fin gjeng som samlet oss på Vallø. Først 

for å spille noen runder med bowling før vi gikk over til Redningen for å god mat og 

drikke til. Dessverre var det ingen som vant på Flax-loddene som noen var så heldig å 

få. Og selvfølgelig var det hyggelig prat rundt bordet. Vi spiller som kjent bowling 

siste fredag i måneden. Neste gang er fredag 31. mars kl. 18.00. Håper vi sees. 

Hei alle sammen! Ønsker å minne dere om at hvis dere har noen som er interesserte i å reise til 

skogfjorden så kan det søkes om pengestøtte fra D8. Det kommer til å bli bestemt hvem som får støtte og hvor 

mye på styremøtet første helgen i april.  
Og når jeg nå er inne på det; om det er noen som har noe de ønsker at styret skal ta opp på styremøtet så gi 

meg beskjed pr. mail innen 20/3.  Mvh.  Caroline Volla Moberget D8 sekretær Sons of Norway  

Viking Magasin kommer nå ut bare 6 ganger i året. Det bladet som dumpet ned i postkassen for litt 

siden var for januar/februar. Neste nummer er for mars/april osv. For dem som pleide å kikke over In loving 

memory for å se om noen kjente var gått bort, må nå gå inn på nettet for å finne den listen. Ellers kan jeg jo 

nevne at de som savnet oversikten over alle lodgene og kontaktpersoner nå igjen kan finne den der du pleie å 

lete. Så hvis for eksempel skal på tur til Florida kan du gå inn på den staten og finne lodgene der. 

Vi gratulerer Mars: 16/3 Else Mari Christiansen, 18/3 Wenche Jacobsen, 20/3 Per Aas, 27/3 Knut Hå-

kon Evju 30/3 Ragnar Andersen. April: 7/4 Jostein Ande Hofsøy, 30/4 Ragnar Iversen Gratulasjon også til 

Arild Andersen som ble oldefar for første gang 13/2 til en gutt. 
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Redaktørens betraktninger 
Etter en helg med mange norske medaljer og fine prestasjoner i ski-VM er det tid for å sette seg ned foran PCèn og 

prøve å prestere litt fornuft til å fylle mars-utgaven av Osebergs medlemsavis med. Ute skinner sola og det går mot vår 

og lysere tider. Men ikke vær for sikker, plutselig å dag våkner vi og den gryende grønne plenen er plutselig blitt hvit 

igjen. 

Dessverre fikk vi en trist beskjed på slutten av februar, og vi må begynne mars med å følge et av våre kjære medlem-

mer, Bjørn Kristiansen, til hans siste hvilested. Bjørn var først et aktivt medlem av Edvard Munch lodge før han flyttet 

sitt medlemskap til Oseberg. Han var alltid blid og lett å være sammen med. Han var også helt til det siste aktiv med 

på veteranturningen. 

8. mars, på selve kvinnedagen skal vi igjen samles til medlemsmøte på Eik Speiderforening. Hyggelig om du kan ta 

med en venn eller flere som kanskje kan være interessert i å bli medlem av organisasjon. 

Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land, så ser vi at i Norge er det vårjevndøgn 20/3 og 26/3 starter sommertiden, så 

da må vi flytte klokka 1 time frem mot sommeren. Fra den canadiske kalenderen kan vi jo ta med at 

1/3 er det St. David`s Day, 12/3 Daylight Saving Time starts, 13/3 Commonwealt Day, 17/3 St. Pat-

rick`s Day 23/3 Ramadan Start. Fra den amerikanske kalenderen plukker vi ut 1/3 Da-

gen for avskaffelse av diskriminering, 1/3 First Day of Irish American Heritage Month, 

2/3 Texas uavhengighetsdag, 3/3 Verdens villlmarksdag, 4/3 Casimir Pulaski dag 

(Wisconsin), 12/3 Sommertid starter, 17/3 St. Patrick`s dag, 17/3 French Language Day, 

20/3 Den internasjonale dag for lykke, 25/3 Den internasjonale minnedagen for den transatlan-

tiske slavehandelen og ofre for slaveri. 25/3 Den internasjonale dagen for solidaritet med 

fangede og savnede FN-arbeidere. 29/3 Den nasjonale dagen for veteraner fra Vietnamkrigen. 

30/3 Wyoming Veterans Welcome Home Day, 30/3 Vietnam Veteran Day. En del av disse dagene er loka-

le for noen enkelte stater, og feires ikke over hele USA. Hvis du vil vite mer om disse dagene kan du jo Google dem 

selv To dager som stort sett feires over hele verden er Kvinnedagen 8. mars og St. Patrick`s Day 17. mars. St. Patricks 

dag (også kalt «Paddy's Day») er Irlands nasjonaldag  som feires den 17. mars til minne av landets skytshelgen St. 

Patric.  I blant annet USA, Storbritania 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 som et symbol på Irland. På de fleste irske puber i England og Irland serveres denne dagen kun Irish stew 

og Guinness-ølt. Patrick er også kjent som den som kristnet Irland.  

Da gjenstår det vel bare å ønske alle en fin start på mars og håpe at vi sees den 8. mars.   Sven Anders, redaktør 

 Skansenbrua i Trondheim og Golden Gate i California Skansenbru er ei jernbanebru i 

Trondheim. Den lar Dovrebanen komme over Vestre kanalhavn og over på den kunstige 

øya Brattøra, som Trondheim sentralstasjon ligger på. Skansenbrua er ei klaffebru; det 

betyr at brospennet kan heves så høye båter kan passere under. Brua ble tatt i bruk for 

jernbanetrafikk 22. mars i 1918, og er den første av sin type i Norge. Bruas seilingshøy-

de lukket er 4,0 meter. Skansenbrua ble bygget i forbindelse med byggingen av Dovre-

banen, og avløste den gamle smalsporede brua som stod der tidligere. Over brua er det 

to spor, begge er elektrifiserte. Brua er konstruert av Joseph B. Strauss, som også var 

ansvarlig for den verdenskjente brua Golden Gate Bridge i San Francisco. Brua har en 

kontravekt opphengt i et stangparallellogram, samt motorer og tannhjul for å løfte og 

senke klaffen på brua. I 2005 ble Skansenbrua fredet. 

Som sjefingeniør for Golden Gate Bridge i San Francisco, California, overvant Strauss 

mange problemer. Han måtte finne finansiering og støtte til broen fra innbyggerne og 

det amerikanske militæret. Det var også innovasjoner i måten broen ble konstruert på. 

Den måtte spenne over en av de største avstandene som noen gang har strukket seg, nå høyder som ikke hadde blitt 

sett i en bro. 

Han ble født i Cincinnati, Ohio, i en kunstnerisk familie av tysk-jødisk aner. Hans mor var pianist, og hans far, 

Raphael Strauss, var forfatter og maler. Han ble uteksaminert som sivilingeniør ved University of Cincinnati i 1892.  

Han døde i Los Angeles, California, bare ett år etter at Golden Gate var ferdig. Hans statue kan sees på San Francisco-

siden av broen. Han er gravlagt på Forest Lawn Memorial Park i Glendale. (Artikkelen har jeg ”lånt” fra Hamar 

Lodge) 


