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 �Jangle på Vollane�
Roald Amundsen Lodge i Fredrikstad ønsker alle
hjertelig velkommen til å oppleve Festningebyen
lørdag 27. april. Det er oppmøte på
parkeringsplassen like øst for Festningsbyen med
avmarsj derfra kl. 11.30. Det blir en ca. 2-3 timers
vandring på historisk grunn i Festningsbyen med
anledning til å oppleve stemningen og mulighetene
for et godt kjøp på Fredrikstad frihandelsmarked.
Etter rundturen forflytter vi oss til Klubselskabet
Phönixs lokaler hvor det blir litt å bite i, samt en
orientering om denne gamle bygningens historie.
Pris for omvisning/bespisning er kr. 145,-. Mer
informasjon og brosjyrer kan du få på
medlemsmøtet i april, eller ved påmelding innen
20. april på tlf. 69 31 31 67, eller på fax 69 31 36
92, mail cjholm@online.no

Planer om å utvandre?
Er du lei av vinteren og ønsker å flytte til varmere strøk, har vi
fått brev fra Rigmor og Oscar med tips om hvordan det kan
gjøres og hvilke firmaer som de anbefaler. De gikk utenom de
store salgskonsernene og brukte et lite privat firma for å skaffe
oss bolig som heter Torpling International, s.l. tlf. 00 34 96 676
1185, fax 00 34 96 673 0 38,  e-mail: jan.torpling@telelline.es
Kontoret er åpent mellom 10.00-17.00 Han er svensk og ordner
med kjøp og salg av leiligheter og hus. Han ordner også med
kort eller langtidsleie for de som ønsker det, og i alle prisklasser.
Som turoperatør har de brukt Ticket i Tønsberg, kontaktpersoner
er Beate eller Vibeke. Du kan jo også ta direkte kontakt  på
telefon 00 34 647 801 603 eller 00 34 637 914 540. E-
mailadresen er OSCARRIGMOR@terra.es. Rigmor og Oscar
hilser til alle kjente i Oseberg og håper å treffe noen igjen.

Ut på tur, aldri ......
Mjøsturen 2002 er fulltegnet, men det er mulig å skrive seg på
venteliste i tilfelle noen må melde forfall. Men som du sikkert
har lest i medlemsavisene dette året, er det mange tilbud på
turer både fra Svenneviks Amerikareisre, Nærland Tours,
Ramnes Trekkspill og Bernt Balchen Travel, som nå også ttilbyr
tur til lden internasjonale kongressen i Madison, Wisconsin.
Brosjyrer og priser på turene får du på medlemsmøtene eller
ved å ta kontakt med styret. God tur.

Velkommen til med-
lemsmøte tirsdag
9.4 kl. 19.00 på Teie
Som vanlig møtes vi i kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie torv kl. 19.00 og vi begynner
som vanlig med en liten forretningsdel. Siden
blir det kaffe og noe å bite, samt hyggelig
prat med gode venner og en liten utlodning.

Nye medlemmer
På vårt marsmøte ble Wenche Jacobsen og
Mona-Lisa Berglund opptatt som nye
medlemmer av Oseberg Lodge. Velkommen.

Våre Flittige Liser
møtes neste gang torsdag 18. april til vanlig tid
hos Else-Mari Christiansen, Gunnestadveien 10,
Borgheim. Er det noe du lurer på, ring 33 38 60
29, eller ta kontakt på medlemsmøtet for felles
kjøring osv.

Vi gratulerer
 9/4 Stig H. Kjønnerød
15/4 Erik Lie
20/4 Edna Pettersen
21/4 Nils E. Elind
24/4 Øyvind Dyrvik
30/4 Svein Ivar Egrem
 2/5 Orving Kilde

Minneord
For tredje gang dette året er et av våre medlemmer
gått brått og uventet bort. Denne gangen er det
Jon Tolpinrud som ikke lenger er med oss. Fredag
8. mars skulle Jon bare gå en tur i butikken og
handle litt melk og annet småting da hjertet stopp
og han kom aldri mer hjem.
Etter at Jon flyttet til Larvik, var han ikke lenger
så mye å se på møtene våre. Foruten musikken
som alltid hadde engasjert ham, begynte han også
å interessere seg litt for politikken. Jon hadde vært
medlem i Oseberg siden 1984. Våre tanker går i
disse tider til Oddbjørg og resten av familien.
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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 Lutheran Church, 207 S. Cherry,  1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

Fra presidentes skrivebord
Ja, så har vi innført sommertid og det betyr forhåpentligvis at vi
har lagt vinteren bak oss og at det går mot lysere og varmere
tider. Men jeg håper jo at du fortsatt setter av 2. tirsdag i måneden
til å treffe gode venner i hyggelig selskap i kantina til Nøtterø
Sparebank på Teie Torv.
Nå i april skulle vi jo hatt besøk av Knut Djupedal fra Norsk
Utvandrersenter på Hamar. Han har dessverre måttet melde
forfall p.g.a. en USA-tur i samband med Oak Ridge-kirken de
ny bygger på Utvandrersenteret. Men Knut ba meg hilse til alle
deltagerne på Mjøsturen og ønsket dere alle hjertelig velkommen
til Utvandrersenteret søndag 30. juni. Hvis ikke noe uforutsett
skjer, skal kirken være ferdig oppbygd da. Hva vi kan by på i
april må derfor være en overraskelse til vi treffes den 9. april.
Uansett, gode venner treffer du i hvert fall da.
På marsmøtet hadde vi et interessant lysbildeforedrag med
tittelen “I Otto Sverdrups fotspor”. Hyggelig at så mange fra
Edvard Munch Lodge tok turen til oss da. Oppmøtet av egne
medlemmer kunne nok vært noe større. Guldborg Søvik som
holdt foredraget har sendt meg en mail og takket for en hyggelig
kveld i Sons of Norway-regi og for en meget lydhør og interesert
forsamling. Lodgen kjøpte et eksemplar av boken som er skrevet
fra turen. Noen som vil låne den?
Dessverre er det fortsatt noen som ikke har betalt kontingenten
for 2002. Det kan være flere årsaker til det. Dem det gjelder
får en liten påminnelse sammen med denne avisen. Jeg håper
jo at alle forsatt ønsker å våre medlem av Oseberg Lodge/
Sons of Norway.
Regnskapet for 2001 fra Foreningsbingoen foreligger nå, og
det ser ut til at vår andel blir ca. kr. 14.500,-. Takk til alle våre
medlemmer som påtar seg bingovakter. Tilskuddet derfra er et
viktig bidrag til vår kasse. Dette gjør at vi er i stand til å gi en
liten håndsrekning til de som trenger det. På marsmøtet ble det
bevilget kr. 3.000,- til den blinde skiløperen Marianne Olsen
slik at hun kunne få delta i Ridderuka på Beitostølen.
Onsdag i påskeuken traff  Solveig og jeg Finn A. Wang på vår
handletur. Han kunne fortelle at han nå hadde fått kontakt med
over 200 tremenninger i Nord-Dakota og Minnesota-områdene.
Han håpet på et skikkelig familietreff til høsten.
På marsmøtet ble det også valgt delegater til distriktskongressen
i Selbu 13.-16. juni. P.g.a. at presidenten er forhindret fra å
reise, blir vi representert med Kari Bjerkgård, Wenche Hanche
og Torild Trolsrud. Det er også anledning for andre å være
tilstede på kongressen. Nidaros Lodge som arrangerer
kongressen, planlegger et opplegg for de som ikke skal delta på
selve kongressen. Hva dette blir, avhenger av interessen og
oppslutningen. Ta kontakt med undertegnede for priser og
påmelding.
Så sees vi den 9. april. Minner samtidig om at vi har tur til
Rønnebergs gartneri mandag 13. mai for innkjøp av det vi trenger
til have og blomsterkasser, 14. mai er det medlemsmøte. Og 4.
juni drar vi til Horten og utfordrer Edvard Munch Lodge i
bueskyting. Med broderlig hilsen Sven-Anders

Jeg er i form - Rund er formen
Fritt etter broder Grieg Andersen via Nor-Bu News:
Vær aldri redd for å prøve noe nytt
Husk: amatører bygde Arken
Profesjonister bygde Titanic
Tale er billig, for tilbud er større enn etterspørsel
Selv om du er på riktig spor, vil du bli overkjørt hvis du bare

sitter der
Politikere og bleier har en ting til felles: de skulle begge bli

skiftet ut regelmessig, - og av samme grunn.
En optimist tror denne verden er den beste
En pessimist er redd for at dette er sant.
Der vil alltid være død og skatter, men død blir ikke verre år

for år.
Om bare to dager, imorgen vil ha blitt igår.
Det er trist når du vet alle svarene, men ingen spør deg.
Den virkelige kunst i konversasjon er ikke bare å si det riktige
      til riktig tid, men også å la være å si det gale noen gang.
Hjerneceller kommer og hjerneceller går, men fettceller lever

evig.
Alder bringer ikke alltid visdom, somme tider kommer alder

ganske alene.
Livet begynner i førti-årene, og begynner også å vise seg da.
Og dette er en virkelig sannhet, så merk deg dette:

 Du slutter ikke å le fordi du blir gammel, du blir
gammel fordi du slutter å le.

Bowling
Vi spiller fortsatt bowling hver fredag fra kl. 18.00 i Centrum
Bowlinghall. Her er hele familien velkommen til en sportslig og
hyggelig oppstart på helgen. Resultatet av vår handicapturnering
i mars ble som følger: 1) Per 600. 2) Solveig 542, 3) Sven-
Anders 530, 4) Else Mari 508. 5) Arild 504 6) Åsmund 489. 7)
Martin 483, 8) Wenche 444.
Fra Oseberg Lodge reiser 10 stykker 13/4-14/4 til Arendal for
bowling og hyggelig sammekomst. 5 av disse skal bowle, resten
er heiagjeng. Fristen for påmelding gikk ut 2/4, men skulle du
ha lyst til å være med, ta kontakt på 37 04 44 54, 37 05 96 70
eller 37 01 54 62 så kanskje de har plass til deg også.

Tubfrim
Du husker vel å ta vare på brukte frimerker og telekort. Nylig
sendt vi avgårde 2,486 kg frimerker til Tubfrim. Men vi rekker
fortsatt å samle og sende inn mere før fristen for å delta i
konkurransen går ut. Ta med på medlemsmøtene. Her kan du
også få samleesker.

�Han Ola og han Per�
Valheim Lodge 1-364 i Spring Grove, Minnesota inviterer til stor fest
i forbindelse med avdukningen av “Han la og han Per” statuen. Her
blir det Mom`s Meatball dinner and Footnotes Dance. For
frimerkesamlere er det også gitt ut egne frimerker. Vil du vite mer, gå
inn på www.homestead.com/cbstudioes/OlaPerDedication.html. Du
kan også ringe 001 507 498 5617. E-mail: kbjbgray@means.net


