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Alles fødselsdag
feires tirsdag 14.
mai kl.19.00 i
kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie
Mai-måneds medlemsmøte finner sted tirsdag
14. mai, og siden det første medlemsmøtet i
Oseberg fant sted i mai, er det tradisjon at vi
feirer Alles fødselsdag på maimøtene våre.
Men før vi kommer så langt, skal vi ha en
liten forretningsdel, hvor vi går gjennom de
saker som ligger til behandling. Og foruten
kaffe og gode hjemmebakter kaker, skal vi
også ha et program om USA, nemlig

“Ingun på sporet”
Som dere kanskje husker fikk Ingun Rosten
Larsen høsten 2000 hjelp av Tore “På sporet”
Strømøy til å finne slektningene sine i Big
Timber. Fra denne turen har Ingun skrevet
en dagbok som hun vil dele med oss. Den
omhandler bl.a. besøk på Ellis Island og
togturen tvers over USA til møte med farmen
der morfaren hadde slått seg ned.
SAKSLISTE: 1) Økonomisk støtte. 2)
Innkomme post. 3) Eventuelt.

Vi gratulerer
12/5 Wenche Hanche
25/5 Edle Løvstad
26/5 Anne Grethe Cook
29/5 Torstein Fossum
2/6 Gunnar M. Hansen

Tubfrim
Medlemsmøtet 14. mai er siste frist for
innlevering av frimerker hvis vi skal få sendt
dem inn før fristen for dette årets
konkurranase går ut. Men fortsett å samle,
det kommer nye konkurranser.

Besøk på Rønnebergs Gartneri mandag 13. mai kl. 18.00
Mandag 13. mai er dagen vi drar i flokk til
Rønnebergs gartneri på Hvittingfoss og gjør
årets storhandel til hage og blomsterkasser.
Vi får 10% på alt vi handler. Etter å ha gjort
unna innkjøpene, tar vi fram vår medbrakte
kaffe og noe å bite i og tar en hyggestund i
gartneriets utehage. Her blir det også en liten
utlodning av ting vi får fra gartneriet. Så
kanskjer er du heldig og kommer hjem med
mere enn det du har kjøpt. Husk å ta med
varme klær. Er du usikker på veien, så kjører
vi fra Tønsberg Jernbanestasjon kl. 17.15,
eventuelt kan du stå ved innkjøringen til
Gilde Slakteri på Bispeveien, og henge deg
på kortesjen når vi passerer der ca. 17.20.
Du kan selvfølgelig også møte direkte på
gartneriet hvis du ønsker det.

Bueskyting 4. juni
Edvard Munch Lodge i Horten arrangerer sin
tradisjonelle Bueskytedag på banen til
Horten Bueskyttere ved Kanalen kl. 19.00.
Og det er ingen unnskyldning at du ikke har
skutt med bue før. Vi får kyndig veiledning
av erfarne bueskyttere. Og husk, en gang må
være den første i alt. Håper mange fra
Oseberg tar turen til Horten den dagen, så vi
kan få en skikkelig bykamp. Jeg tror Edvard
Munchs medlemmer er sugne på revansj etter
tapet i “Julepakkekonkurransen”. Skal vi
møtes kl. 18.15 på Tønsberg Jernbanestasjon
og dra i følge bortover?

B

President/Redaktør.: Sven A. Kjønnerød T: 33 36 88 61 E-mail: svkjoenn@online.no Sekr.: Wenche Hanche T. 33 32 51 47.
Kass.: Per Rygh T: 33 38 60 96 Fin.sekr.: Solveig Sende Kjønnerød. T: 3 36 88 61. E-mail: svkjoenn@online.no. Marshaller Kari. Bjerkgård T: 33 36 88 84
Else M. Christensen T. 33 38 60 29 Arild. Hassum T. 33 33 02 49 Edna. Pettersen T. 33 32 41 15. Inga Johnsen T. 33 32 91 22
Hjemmeside: http://home.online.no/~svkjoenn/oseberg.htm. - www.sofn.com - www.sonsofnorway.no - Org.nr.: 982 843 596

Fra presidentens skrivebord
Så har vi kommet til mai måned, måneden som er “vår”
fødselsmåned. 6. mai 1981 ble det for første gang innkalt til
medlemsmøte i Oseberg Lodge. Derfor har det blitt en tradisjon
i vår lodge at i mai feirer vi Alles fødseldsdag. Takk til alle de
som baker kaker og på annen måte stiller for for at denne dagen
kan gjennomføres. Men vi skal jo ikke bare drikke kaffe og
spise kaker denne dagen. Vi må også ha en liten forretningsdel,
bl.a. må vi ta stilling til en søknad fra en ung student som oppholde
seg et år i USA. Vi skal også få ta del i en tur til USA, som
noen av dere kanskje allerede har sett på TV høsten 2000,
men en oppfrisking skader ikke. Og dagen før medlemsmøtet
tar vi turen til Hvittingfoss og kjøper inn det vi trenger for å
gjøre hagen og blomsterkassene fine til hele Norges
“fødselsdag”, nemlig 17. mai og sommeren. Og tenker vi enda
en måned fremover, ber jeg dere holde av tirsdag 4. juni for en
tur til Horten og søndag 9. juni hvor vi avholder
pannekakefrokost hos Brit Wencke og Raymond Kibsgaard på
Torød. Og forhåpentligvis blir været bedre utover i mai og
sommeren forøvrig. Når jeg sitter i kjelleren og gjør ferdig denne
avisen, høljer regnet ned og vinden tar skikkelig tak i trærne i
hagen.
Vel møtt til alle våre arrangementer utover året.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Minneord
Fire måneder av året er gått, fire av våre medlemmer er døde.
Mandag 15/4 om kvelden sovnet Orving Kilde inn på Fagertun
Sykehjem. Han ville blitt 82 år i disse dager. Orving ble medlem
i Oseberg Lodge i 1985, og var de som møtte trofast opp på
alle medlemsmøter og arrangementer i lodgen. I mange år
stilte også Ingbjørg og Orving sin hage til disposisjon for vår
tradisjonelle picknik på høsten. Orving var ikke den som gjorde
seg så mye bemerket i diskusjonene, men han hadde alltid en
lun kommentar eller en fin historie på lur. Våre tanker går i
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over Orving Kildes minne.

Bowling
Som kjent dro flere fra Oseberg til Sørlandet og Terje Vigens
kombinerte bowling og hyggeweekend 13. april. Selv om ikke
premiesamlingen ble så imponerende, var innsatsen allikevel
brukbar. I dameklassen deltok 21 damer, og her ble resultatet:
1) Mary Solås, Viking 705. 2) Ruth Galdal, Viking 682. 3)
Lisabeth Stokkeland, Viking 637, 4) Solveig S. Kjønnerød,
Oseberg 632. 19) Else Mari Christiansen, Oseberg 478. I
herreklassen var det 20 deltakere, og her ble resultatet: 1) Arve
Lindstrøm, Terje Vigen 736. 2) Nils Solås, Viking 660. 3) SvenA. Kjønnerød, Oseberg 660 (Solås foran på flere striker) 7)
Per Rygh, Oseberg 588. 13) Martin Bjerkgård, Oseberg 555.
Beste enkeltserie damer: 1) Ruth Galdal, Viking 212. Våre
damers beste serie: Solveig 170. Else Mari 148. Beste
enkeltserie herrer: 1) Obert Røynestad, Viking 210. Våre
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herrers beste serie: Sven-A. 182. Per 167. Martin 163. Lag
Damer: ( 3 spillere) 1) Viking 2024. 2) Terje Vigen 1781. 3)
Haugaland 1613. 4) Oseberg 1120. med kun 2 spillere. Her må
målet neste år være å stille fult lag. Lag Herrer: 1) Viking
1945. 2) Terje Vigen 1894. 3) Oseberg 1803. Her må målet
neste år være å ta igjen Terje Vigen. 4) Haugaland 1156 (2
mann). Alt i alt en vellykket weekend hvor medlemmer fra 4
lodger kom sammen til edel kappestrid på bowlingbane og
dansegulv. Takk for Terje Vigen for et flott arrangement.
Forøvrig minner vi om våre bowlingkvelder hver fredag fra kl.
18.00 i Centrum Bowling. Vårens siste bowlingkveld er fredag
31. mai. Vel møtt alle sammen til en sosial og sportslig kveld.

Utvandrerfestivalen 28/6-30/6
Nok en gang inviterer Viking Lodge til utvandrerfestival i
Kvinesdal siste helgen i juni. Det hele åpner 28/6 kl. 19.00 med
Kulturkveld i Kvinesdal kulturhus og Uformell sammenkomst
på Bølgen & Moi kl. 22.00. Lørdag 29/6 starter det med frokost
for de som overnatter kl. 08.00 og kvelden avsluttes med
Utvandrerfest i Kvinesdalhallen fra kl. 20.00. Dagens
høydepunkt er vel kanskje avdukningen av Utvandrermonuentet
kl. 13.00 hvor den amerikanske ambassadør i Norge, John Doyle
Ong og ambassadør Knut Wollebæk deltar. Forøvrig deltar
Bjøro Håland, sang- og musikkor, squaredansere og mange
andre i forbindelse med dette arrangmentet. Søndag 30/6 starter
det også med frokost kl. 08.00 og helgen avsluttes med Picnic
ved Kvinesdal Golfklubb fra kl. 13.00. For de som ønsker å
delta hele helgen og overnatte er det reservert rom på Utsikten
Golf og Konferansehotell. Pris inkl. frokost er kr. 525,- pr. natt
i enkeltrom, kr. 650,- pr. natt i dobbeltrom. Billetten til
kulturkvelden fredag koster kr. 120,- inkl. kaffe og wienerbrød.
På Bølgen & Moi betaler hver enkelt det de kjøper.
Utvandrerfesten i idrettshallen koster kr. 250,- inkl. middag.
På picnicen er det gratis entre. Mat kan kjøpes eller medbringes.
For flere opplysninger og påmeldinger: Gilbertson 38 35 09 19,
Galdal 38 35 11 13, Haugland 38 35 04 34 innen 1. juni. Mer
info og program kan du også få på medlemsmøtene våre.

Håndarbeidsutstilling
I forbindelse med Kongressen i Selbu 12.-16. jun blir det også
arrangert en håndarbeidsutstilling. Alle medlemmer i Sons of
Norway kan delta, og de beste kan bli sendt til den Internasjonale
kongressen i Madison i august. Det konkurreres i flere
kategorier, bl.a. Rosemaling, veving, søm, strikking, hekling,
treskjæring, og det er inndelt i disse klassene: Barn 15 år og
yngre, Ungdom 16-20 år, Voksne amatører og voksne
profesjonelle. Arbeidene må være 2 år eller yngre, og det kan
kun stilles ut 2 arbeider i hver kategori. Alle arbeidene må
være utstilt på Selbu under kongressen. Flere opplysninger kan
du få på medlemsmøtet vårt i mai, eller ring 33 36 88 61.

Våre Flittige Liser
har også i mai sitt faste møte. Tid og sted avtales på
medlemsmøtet 14. mai.

Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
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