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Heller ikke i april blir det noen møter/
arrangementer i Oseberg Lodge 8-001
Som alle vet har det meste av østlandet, inkludert Vestfold og Telemark vært helt nedstengt i flere uker. Og
det tar nok ennå en stund før det begynner å åpne seg opp igjen. Det gjør det vanskelig å planlegge, langt
mindre, arrangere noe som helst de neste ukene.
6. mai 1981 ble det første møtet i Oseberg Lodge 8-001 avholdt, og 7. mai 1994 ble Edvard Munch lodge 8019 stiftet. Det hadde jo vært hyggelig om vi kunne komme sammen og markere dette i løpet av mai.
Vi hadde jo planlagt å få en kveld med bowling og bespisning på Vallø i mars, men det gikk jo ikke på
grunn av restriksjonene. Men kanskje kan vi gjennomføre det i mai, 14. mai kan være en aktuell dato?
I juni håper vi det skal være muligheter for å arrangere vår tradisjonelle pannekakefrokost søndag 13. juni.
Inntil vi igjen kan møtes, så ta vare på dere selv og deres nærmeste. Og hvis alle er flinke og vaksineringen
går greit de neste ukene, så kanskje kan vi sees igjen i mai.

Minneord

Vårt kjære medlem Erna Lovise Hassum sovnet inn i hjemmet fredag 26. mars omgitt av
sin nærmeste familie 66 år gammel. Erna ble medlem 9. desember 1998. Hun var et aktivt medlem som deltok i debattene på møtene og kom ofte med forslag til møteprogram og turer vi kunne arrangere. Hun begraves fra Slagen kirke tirsdag 13. april kl. 12.30. Vi lyser fred over Erna minne og våre tanker går til Arild og
resten av familien. På grunn av corona-restriksjonene er det kun den nærmeste familien som kan være tilstede i kirken, men seremonien streames på www.klemmetsby-firing.no

Litt av hvert Nå som påsken er over er det ingen merkedager på den norske kalederen. Ser vi på kalenderen for Canada feires Vimpy Ridge Day 9/4. Slaget om Vimyhøyden var et slag utkjempet mellom tyske og hovedsakelig canadiske styrker under første verdenskrig. 26/4 er det St. Georges Day. På kalenderen for USA ser vi at den 6/4 både nasjonal tartan-dag og nasjonal bibliotekardag. 8/4 er det minnedag
for Holocaust-ofrene, 13/4 er det Thomas Jeffersons fødselsdag, 16/4 Slaveriets opphør feires i District of
Columbia, 19/4 Patriotenes dag i Maine, Massachusetts, 26/4 er det Konføderasjonens minnedag i flere stater. Minner dere på at dere må ta vare på ringene fra bus– og ølbokser, og frimerker og annet som Tubfrim
kan benytte seg av. Og husk a dere kan lese medlemsaviser helt fra starten i 1981 og frem i dag på vår hjemmeside. Der finner du også bilder og annet om lodgen. Minner om at D8-styret skal ha møte 23.-25. april.
Vi har tidligere meldt fra om mye rot med kontingentinnkrevingen. Er det noe dere ønsker skal bli tatt opp
der, så ta kontakt med Solveig på tlf. 48127201 så skal vi forsøke å få det med på sakslisten for D8-møtet.

Vi gratulere 7/4 Jostein Andre Hofsøy, 30/4 Ragnar Iversen
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