Oseberg Avis
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Nr. 5—30 årgang.

Mai 2010

Tirsdag 11. mai kl. 19.00 er det igjen medlemsmøte i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torg
Vi åpner møtet som alltid med en kort forretningsdel. Som kjent ble det første medlemsmøte i Oseberg Lodge
avholdt 6. mai 1981, derfor er det tradisjon at vi på mai-møtet feires

Alles fødselsdag
med kaker og kaffe. Håper du har anledning til å komme og feire dagen sammen med oss. En liten utlodning
blir det også, og kanskje har noen av medlemmene noe å underholde med?

Tirsdag 18.mai kl. 18.00 besøker vi
Rønneberg Gartneri
på Hvittingfoss. Her er det anledning til å handle alt du trenger av blomster og annet til
hage, blomsterkasser osv. Vi har rabatt på det vi handler. Selv om mange kanskje allerede har pyntet noe til 17. mai, er det jo snart pinse og det lønner seg ikke å plante ut alt for
tidlig. Det kan fortsatt komme noe nattefrost. Og etter at handlingen er over, benker vi
oss ned ute eller inne (været bestemmer) og hygger oss med medbrakt kaffe og kaker. Og
det skulle ikke forundre meg om innehaveren har noen gevinster på lur til oss, slik at
noen heldige kanskje drar hjem med mer enn det de har kjøpt. Ta gjerne med familie,
venner og naboer. Og ikke ha for mange i bilen, kanskje blir det trangt på hjemveien med
alt det du har handlet.

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte onsdag 19. mai til vanlig tid hos Anne Lise Berenger, Torødveien 59 A, 3135 Torød. Ta
kontakt på medlemsmøte eller pr. telefon hvis du trenger veibeskrivelse eller felleskjøring. Dessverre gikk den
planlagte turen til Praha opp i aske, så våre Flittige Liser måtte holde seg hjemme. Men kanskje kan de ta det
tapte igjen senere.

Vi gratulerer
5/5 Turid Dalby –12/5 Silje M. Hassum—12/5 Wenche Hanche,
13/5 Anne Lise Berenger—16/5 Solveig Sørensen 26/5 Anne Grethe Cook
27/5 Tor Otto Sørensen - 27/5 Erik Kåre Frugaard—29/5 Torstein Fossum

HA EN FIN 17. MAI
Skal du til USA/CANADA?
OK-Reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
Med ektefelle og barn på alle flyreiser.
For mer info og bestilling, kontakt

OK REISER
Elveveien 21, 4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 02 04—www.usaexperten.no
firmapost@usaexperten.no
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Redaktørens betraktninger
Kom mai du skjønne, milde.. heter det så fint i sangen. Foreløpig vet vi jo ikke så mye om hva mai har å tilby
på vær, men det skjer i hvert fall mye i mai som trenger sol og varme. Det er mange konfirmasjoner, folk skal
pynte i hage og verandakasser. Og her er det kanskje lurt å ikke plante ut alt for mye tidlig. Husk at 18. mai
skal vi på den årlige handleturen til Rønnebergs Gartneri, Hvittingfoss. Og da får du plantet og pyntet til pinse.
Men før det skal vi ha medlemsmøte den 11. mai hvor vi feirer Alle Fødselsdag. Den 6. mai er det 29 år siden
det første medlemsmøte ble avholdt på Grand Hotell. Og mange av oss har kanskje også vært i Horten og feiret årsdagen til Edvard Munch Lodge. De blir 16 år den 7. mai, det blir feiret den 4, mai i Turnhallen, Holtandalen.,
Men for å gå litt tilbake i tid. I april hadde vi besøk av Sandar Spelemannslag som underholdt oss med gamle
Vestfoldmelodier. Vår egen Ingunn Rosten Larsen var også med spilte fele og mellom hver melodi ble det fortalt litt om opphavet til melodien. Og fint innslag som frister til gjentagelse. Hyggelig at så mange hadde funnet veien til medlemsmøtet i april, også mange fra Edvard Munch Lodge var kommet. De dyktige musikerne
fortjente all den applaus de fikk. Jeg tror det rykket i dansebeina til mange av de fremmøtte.
Så håper jeg alle lar båtpuss og hagearbeide ligge den 11. mai og kommer på medlemsmøtet. Håper også dere
tar dere tid til å komme på de andre arrangementene som finner sted i mai, enten hos oss eller i Horten.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Bueskyting i Horten mandag
31. mai kl. 18.00
Det årlige bueskyttertreffet mellom Edvard Munch Lodge og Oseberg Lodge finner sted
mandag 30. mai kl. 18.00 på Horten Bueskytters anlegg ved Kanalen i Horten. Det koster kr.
50,- og det blir servert pølser med potetstappe og annet tilbehør. Alle får en lite instruksjon i bruk av pil og bue
før vi begynner, så det gjør ikke noe om du ikke har brukt dette utstyret siden du lekte cowboy og indianer.
Møt opp og treff nye venner. Ingen påmelding. Bare å møte opp

Stiftelsen Gamle Tønsberg
Inviterer til besøk ved det gamle herskapshuset Midtåsen i Sandefjord mandag 31.mai. Avreise med buss fra
Tønsberg Jernbanestasjon kl. 16.15. Det blir omvisning på stedet, bl.a. tur i Knut Steens kunstpaviljong , omvisning i det gamle herskashuset, kort orientering om hagen og rusletur på egen hånd i hagen. Servering av
varmrett og dessert i Arnebergsalen. Kaffe m/petit fur. Pris kr. 300,- pr. person. Påmelding til Hilde Berg, tlf.
33 31 63 12 senest torsdag 27. mai. Flere opplysninger om turen kan du få på medlemsmøtet den 11. mai. Begrenset plass, så Først til mølla osv… Og skulle du ønske å ta deg frem til stedet ved egen bil går det sikkert
også an. Dette kan jo være et bra tilbud til dem som ikke har anledning til å dra til Horten og møte Edvard
Munchs medlemmer i bueskytterduellen.

Søknad om medlemskap
Fra hovedkontoret i Minneapolis har vi fått melding om at Ole Andreas Svendsen, Breidablikkveien 36, 3910
Porsgrunn ønsker å bli medlem av Sons of Norway/Oseberg Lodge. Søknaden blir tatt opp til behandling på
maimøtet.

Tubfrim/aluminiumsringer
Du husker vel å klippe av frimerkene før du kaster konvolutten. Det samme gjelder ringene som er på brus/ølbokser. Ta dem av før du panter boksene. Alt kan leveres på medlemsmøtene våre, så skal vi sørge for at de
blir videresendt til rette vedkommende. Samleesker til frimerkene kan du få på medlemsmøtene.
Søster Lodger: Fredriksen Lodge 3.125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legon Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

