Osebergs Avis
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Nr. 5—33. årgang
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg

Tirs-

Mai

2013

dag 14. mai kl. 18.00 blir det medlemsmøte og bueskyting i Horten

Denne tirsdagen samles vi i klubbhuset til Horten Bueskyttere for å teste våre ferdigheter med pil og
bue. Vi begynner som alltid med en liten forretningsdel før vi trekker utendørs. Her blir de som ønsker
å prøve seg med pil og bue delt inn i lag, mens de andre kan sitte å kose seg med hyggelig prat og
kanskje en kaffekopp, eventuelt være med på jakten etter piler som av en eller annen grunn ikke treffer skiva. Som vanlig denne kvelden blir det servert pølser med tilbehør. En liten utlodning blir det
også. Så håper jeg riktig mange finner veien til møtet den 14/5, ta gjerne med noen av den yngre garde. Følg veien mot fergekaia, men fortsett rett frem forbi i den rundkjøringen og fortsett videre langs de store lagerbygningen til Norsk Stål. Etter hvert vil du se en Rema 1000 butikk. I den rundkjøringen holder du til høyre slik at
du får butikken på venstre hånd. Forsett så til du kommer inn i en båthavn og hold da til venstre så vil du se banen.

Onsdag 15. 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. Dette skulle vel være rette tidspunkt for å handle inn det du trenger for å
pynte opp til 17. mai og de andre helligdager som står for tur utover våren. 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 hos Torild Trolsrud, Sagatun 2 B, Revetal tirsdag 21. mai til
vanlig tid. Er det noe du lurer på, så ta kontakt med medlemsmøtet/Rønneberg-turen og avtal evnt. felleskjøring. Du kan
også kontakte Torild på tlf. 33062934 hvis det er noe du lurer på. Sommeravslutningen hos Solveig Kjønnerød er flyttet
frem til 7. juni. Pga. matbestilling er det fint om du kan gi beskjed i god tid om du kommer. Mer info i neste avis.

Grasrotandelen

er en fin måte å støtte lodgen økonomisk uten at det går ut over din lommebok. Har du
ikke allerede registrert ditt tippekort, så gjør det neste gang du skal levere innen lottokupong eller annet hos Norsk Tipping. Si at du skal gi din grasrotandel til organisasjonsnr. 982843596/Sons of Norway Oseberg Lodge 8-001. Det er nå
11 medlemmer som har registrert seg og det har hittil i år gitt lodgen ca. kr. 700,- i inntekt. Takk for det.

Vi gratulerer 1/5 Bjørn Kristiansen, 5/5 Turid Dalby,
12/5 Wenche Hanche 13/5 Wilfred Aasheim 13/5 Anne Lise
Berenger 15/5 Gunn Elisabeth Borge 16/5 Solveig Sørensen,
18/5 Terje Skuterud 22/5 Vidar Steen-Hansen 25/5 Knut Morten
Bjørnsrud 26/5 Anne Grethe Cook, 27/5 Tor Otto Sørensen,
29/5 Torstein Fossum
HA EN FIN 17. MAI FEIRING

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

B

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 33474995 toot-soe@live.no
Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Kasserer Bjørn Kristiansen. T. 33045146
bjornogkari@hotmail.no Akt. Leder Else M. Christiansen T. 91889368. elsemarihassum@hotmail.no Medl.sekr. Anne Lise
Berenger T. 92852787 annelise3140@hotmail.com Marshall Kari Bjerkgård T. 33368884. Torild Trolsrud T. 33062934
tor-trol@online.no Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 ingun.r.larsen@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536
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Redaktørens betrakninger
Nå som vi har tatt fatt på mai kan vi forhåpentligvis si at våren er kommet. I hvertfall begynner det å spire i hagen og en
kan så vidt skimte et grønnskjær i trærne. Etter 14 dager på Gran Canaria var det nedslående å lande på Torp midt i april
til sludd og 1 varmegrad. 14 dager med sol, late dager og alt inklusive gjorde også noe med vekta. Og da tenker jeg ikke
bare på at koffertene var tyngre. Forhåpentligvis har noen uker med knekkebrød og brunost hjulpet såpass mye at konfirmasjonsdressen fortsatt passer. Og da mener jeg ikke den dressen jeg brukte i min egen konfirmasjon, den ble nok lagt
bort en gang i det forrige årtusen. Nei det er nok dressen som skal brukes i årets konfirmasjon jeg tenker på.
Siste søndag i april gikk jeg og flere av lodgens medlemmer Civitan-marsjen. Det var en fin tur i variert terreng. Hyggelig var det også å treffe igjen Laila Enger, som sikkert mange husker fra de første bueskytterkveldene i Horten. Ba henne komme på møtet den 14. mai for å gjenoppfriske gamle minner. Hun er nå president i Civitan Horten.
20. april var Solveig og jeg på seminar på Eidsvold. Hyggelig å treffe mange gamle kjente og også bli kjent med mange
nye styremedlemmer fra Oslo. Eidsvold og Hamar. Nyttige også å friske opp gammel lærdom og lodgenes drift.
Det er dessverre ikke bare i Norge at lodger blir nedlagt pga. manglende vilje til å ta et verv i styret. Nylig var jeg i kontakt med Marjorie Sogn. Hun har de siste 10 årene vært president i vår søsterlodge Trolldalen i Tuzon, Arizona. Da de
skulle velge styre for 2013 var det ingen vilje til å bekle en av de 16 stillinger som skulle besettes. Det ble i stedet vedtatt å legge ned lodgen fom. 1/1 2013. Medlemmene er nå overført til Overtro Fjell 6-153 i Meza, Az. Noen har også
valgt å bli sentrallodgemedlemmer. På den måten kan de opprettholde sine forsikringer og motta Viking Magazin.
Som vanlig blir mai en travel måned. Det er mange helligdager og merkedager i våre 3 land. Alle vet vel hvilke dager vi
feirer i Norge. Glemte du å feire den norske Morsdagen eller synes du mor fortjener en dag ekstra, feires Mothers Day i
USA 12/5. Og 27. mai er det Memorial Day. Denne dagen feires alltid siste mandag i mai og er en føderal helligdag i
USA til minne om alle som har falt under krig for USA, og har blitt feiret helt siden den amerikanske innbyrdeskrigen.
Offisielt het dagen Decoration Day frem til 1967, men ble helt fra 1882 kalt Memorial Day. Den første kjente feiringen
fant sted i Charleston, South Carolina i 1865 av frigitte slaver. Og siden 1911 har det kjente bilracet Indianapolis 500
blitt kjørt søndagen før Memorial Day. I Canada feirer de fleste regioner Victoria Day 20. mai til minne om Dronning
Victorias fødsel.
Også innad i lodgen foregår det en del i mai. 14. mai blir det medlemsmøte med bueskyting i Horten og den 15. mai drar
vi til Rønneberg Gartneri for å kjøpe inn det vi trenger for å fylle blomsterbed og terrassekasser med fine blomster til 17.
mai og pinse. Husk å ta med kaffe og noe å bite i, slik at vi kan kose oss etter at innkjøpene er unnagjort. På møtet den
14. mai legger styret frem forslag til mer støtte og det legges også frem forslag om en tur til Hadeland Glassverk søndag
2. juni. Håper vi sees, ta gjerne med andre familiemedlemmer som ønsker å prøve seg på bueskyting.
Med broderlig hilsen Sven-Anders, redaktør
JUNIMØTER: 2: Mulig tur til Hadeland Glassverk, 7: Flittige Liser har sommeravslutning (flyttet fra 14/6), 9: Pannekakefrokost og ONSDAG 12. juni: Medlemsmøte med rekeaften i Sandefjord. Mer om alt dette i neste medlemsavis.

Distriktsstyret skal oppnevne en person som kan ta ansvaret for Camps i/fra 2014. Johanne T. Hansen i Cleng Peerson
Lodge har denne funksjonen nå, og har gjort en stor jobb i mange år med å skaffe deltakere til Skogfjorden Camp i Bemidji, Minnesota. Videre består jobben i å legge tilrette med de praktiske forhold, og herunder også å ha kontakten med Camp-arrangøren, og
med Sons-venner i USA for å få vertsfamilier til ekstra ukesopphold.Distrikt 8 gir en pengesum til deltakere, innen de rammer og
retningslinjer vi fastsetter i D8-styret. Vi har behov for en person som kan avløse Johanne neste år, men det er ønskelig at vi får oppnevne denne personen i vårt styremøte til høsten, slik at det kan bli en overlapping som medhjelper til Johanne. Det vil gi en god
innføringen i oppgavene. Har dere spørsmål om saken, kan Aktivitetsleder Fred Bjerke eller kasserer Per Mikalsen kontaktes. De er
tildelt ansvaret for å jobbe litt med rammer og retningslinjer for 2014 når det gjelder D8's engasjement. Johanne T. Hansen kan også
kontaktes om innholdet i denne viktige funksjonen for D8.

Hva skjer rundt omkring: Terje Vigen Lodge Maimøtet: Torsdag 16. Vi får besøk av veterankorpset. Junimøtet:
Torsdag 20. Julimøtet: Fredag 19. Kl. 18.oo Grillfest hos Brit og Sverre Risdal. Eidsvold Lodge: Mai, 14.: Vennskapet med USambassadøren, besøket hos Louis A. Lerner i Chicago i 1982. Juni, 11.: Vi gjentar fjorårets idé: Er du nordamerikansk og bor på
Romerike? Vi inviterer igjen til get-in-touch with us! Dessuten inviterer vi Ole O. Moen til å snakke om norske emigranters betydning i USAs utvikling. Juli, Ons. 10.: Grillparty med auksjon og mygg hos Annie og Asle i Hurdal.
Bernt Balchen Lodge: 07.mai Medlemsmøte: Scandic Hotel Tema: Hagegrønt v/ Gerd Gundersen, Referat fra Ski for Light v/
Arild Kjebekk og Jostein Handegard 17.mai Tale av Jorunn Førsvoll Roland ved Bernt Balchen Statuen i Tresse 30.mai Festkonsert i Kilden kl.19.30 med Sørlandet Symphonic Band og Jan G. Johansen Storband. Dirigent: Jan G. Johansen. 04 juni Medlemsmøte: Scandic Hotel Tema: Alternativ medisin v/ Naprapat Josefine Ask. Mangler info fra Oslo og Hamar.
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 Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des.
Nor-Bu Lodge 3-427
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30

