
Osebergs Avis 
 

Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway Vestfold, Buskerud, Telemark 

    Nr. 5— 35. årgang  Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg        Mai 2016 

Medlemsmøtet onsdag 11. mai kl. 19.00 avholdes på 

Nikolinehuset/Gamle Tverved Skole, Tvervedveien 111 
Denne gangen forlater vi vårt faste møtelokale og tar turen til Tunsberg Historie-

lags eiendom på Tverrvedveien. Vi får en omvisning i bygningene som historie-

laget har restaurert og satt i god stand. For mange av oss blir det nok en et kjært 

gjensyn med et klasserom slik vi husker det, med trepulter hvor benk og pult 

hang sammen og en kunne vippe opp lokket på pulten og hente fram det en 

trengte. Men det blir selvfølgelig også tid til en forretningsdel som vi alltid har 

på møtene våre. Og kaffe og kaker blir det også, vi feirer jo som alltid i mai 

Alles fødselsdag 
En liten utlodning blir det også, så det er hyggelig om du tar med en liten gevinst. Håper å se dere alle denne kvelden. 

Veibeskrivelse: Kommer du sydfra E18 så ta av ved Sem og følg Rv300 mot Tønsberg, kjør gjennom Frodeåstunellen 

og følg så Rv311 mot Åsgårdstrand. Ved Volden svinger du inn mot Esso-raffeneriet så svinger du inn på Tvervedveien. 

Kommer du E18/Horten nordfra så kjør gjennom Åsgårdstrand og følg Rv 311 til innkjøring Esso-raffeneriet (ikke inn-

kjøring Tankanlegg). Er du lokalkjent kan du selvfølgelig ta veien gjennom Slagendalen. Trenger du en mer detaljert 

veibeskrivelse så send meg en mail så skal jeg forsøke å gi deg det. 

Tirsdag 24. mai er det igjen tid for å ta en tur til  

Rønneberg Gartneri, Hvittingfoss kl. 18.00 
Her er det anledning til å handle alt du trenger av blomster og annet til hagen, blomsterkassene 

osv. Vi har rabatt på det vi handler. Turen i år er noe senere enn normalt, så mange har vel allere-

de plantet en del for å pynte opp til 17. mai og andre helligdager i mai. Men det er sikkert mye 

annet som kan plantes ut, og nå skulle en vel være trygg på at det ikke blir noe mer nattfrost 

som kan knekken på det vi har plantet ut. Mai kan jo ofte være skummel sånn. Og etter at 

handlingen er over, benker vi oss ned ute eller inne (været bestemmer) og hygger oss med 

medbrakt kaffe og kaker, eller hva du ønsker å ta med deg. Og det skulle ikke forundre meg 

om de ansatte også denne gangen har noen gevinster på lur til oss, slik at noen heldige kan dra 

hjem med mer enn det de har kjøpt. Ta gjerne med familie, venner og naboer. Men et godt tips: Ikke ha for mange i bi-

len, kanskje blir det trangt på hjemveien med alt dere har handlet. 

Bowlingen-gjengen tar snart sommerferien, men det er fortsatt mulig å treffe oss i Vallø Bowlinghall fra 

kl. 18.30 fredagene 6., 13., 20. og 27. mai. Sko og kule får du som kjent lånt i hallen, så manglende utstyr er ikke gyldig 

grunn til ikke å komme i hallen for en sosial og fin start på helgen. 

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, 26/5 Anne Grethe Cock,  

27/5 Tor Otto Sørensen, 29/5 Torstein Fossum 
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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 



Redaktørens betraktninger 
Kom mai du skjønne milde med alle dine ekstra fridager, i hvert fall for dem som fortsatt er yrkesaktive. For oss pensjo-

nister betyr det stort sett bare at tallet på kalenderen er rød istenfor svart. Vi har jo alltid ”fri” og kan nyte dagene som vi 

vil. Solveig og jeg har nettopp kommet hjem etter en uke i Stockholm, så nå blir det noen timer foran PCèn for å få ut litt 

informasjon til medlemmene om hva som skjer utover i mai. 

Som dere ser har vi lagt medlemsmøtet onsdag 11. mai til Tunsberg Historielags eiendom på Tvervedveien. Nikolinehu-

set er en koselig stue fra 1800 tallet som er i holdt i sin opprinnelige stand. Vi skal også ha en omvisning i gamle Tver-

ved skole. Kanskje noen av våre medlemmer har gått på den skolen? 

Lørdag 21. mai drar noen av oss til Hamar for å delta på soneseminar sammen med lodgene nord for oss. Har du lyst til å 

være med så ta kontakt med presidenten så skal vi se om det er plass til deg også. 

Tirsdag 24. mai drar vi på vår tradisjonelle tur til Rønneberg Gartneri på Hvittingfoss. Selv om vi i år er for sent ute til å 

kjøpe inn det vi trenger for å pynte opp til konfirmasjoner, pinse og 17. mai, er det sikkert noe du fortsatt trenger i hagen. 

Onsdag 6. mai 1981 hadde Oseberg sitt første medlemsmøte på Grand Hotell. 

Det første styret besto av Aage Rosland, Raymond Kibsgaard (begge er i dag 

æresmedlemmer i lodgen) og Anne Mari Wedde. Men det var først etter at også 

Bernt Balchen Lodge i Kristiansand og Hjalmar Johansen i Skien (nedlagt 1/3 

2003) ble stiftet i 1982 at representanter fra disse lodgene dro over til den inter-

nasjonale kongress i Philadelfia som vår søsterlodge Fredriksten Lodge var 

vertskap for at det ble bestemt at Norge skulle bli det 8. distrikt i SoN. Derfor 

er den offisielle stiftelsdatoen for D8, Oseberg og Bernt Balchen lodger 20. 

november 1982. Men det er jo lov å ta et ekstra kakestykke på Alles bursdag og 

feire at det i år er 35 år siden det første medlemsmøtet ble avholdt i Oseberg 

Lodge, eller rettere sagt Kristina Lodge som vi het den første tiden. 

Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land, ser vi jo at 1. mai er en dag som feires over hele verden. I Norge feires i til-

legg Kr. Himmelfartsdag 5/5, 8/5 er det Frigjøringsdagen, 15. og 16/5 er det Pinsedager og selvfølgelig må jo 17. mai 

feires. I USA finner vi følgende merkedager: 1/5 Law Day og Loyalty Day, 5/5 National Day of Prayer, 8/5 er det Mot-

hers Day, 15/5 Peace Officers Memorial Day, 20/5 er det National Defenses Transportation Day, 21/5 Armed Foces 

Day, 22/5 National Maritime Day og 30/5 Memorial Day. I Canada er det Mothers Day 8/5 og i noen regioner er det 

Victoria Day 23/5. Hva alle disse dagene markerer kan du sikkert Google deg frem til. Det er i hvert fall sikkert at det er 

mange merkedager i USA og Canada som ikke vi har, og vice versa. 

Og føljetongen om familien Aronsen fortsetter. Den begynte jo som kjent på marsmøtet hvor jeg hadde fått en mail fra 

Inger Aronsen Herbst i Illinois som etterlyste slekt i Tønsberg. Etter at Byavisa hadde skrevet om dette før påske, fikk 

jeg like over påske en telefon fra en som var i slekt med Inger og skulle ta kontakt. Litt senere fikk jeg også en ny mail 

fra Inger som kunne fortelle at hun hadde fått var flere slektninger i Tønsberg. Hun hadde også fått en mail fra Marit 

Slingstad i Vestfold Arkivet som hadde bilder av Aronsen-familien som hun skulle sende over. Inger kunne også fortelle 

at hun hadde funnet mitt navn og e-post adresse ved å søke på Sons of Norway/Tønsberg. Det er slike henvendelser med 

lykkelig utfall som gjør det ekstra interessant å være medlem av Sons of Norway. Kanskje følgetonger fortsetter? 

Som nevnt i april-avisa hadde jeg også fått en telefon fra en dame som ønsket å levere ringer. Jeg tok en tur hjem til hen-

ne og da fikk jeg en pose med ringer som veide ca. 1,4 kg. Du husker vel også på å samle ringer fra brus– og øl-boker? 

Ser vi litt lenger frem så skal vi jo delta på Safari-messen helgen 4. og 5. juni på Quality Hotell. Vi har ikke fått det fulle 

programmet ennå, men er det noen som kanskje kan være behjelpelig med å betjene vår stand noen timer en av dagene, 

så ta kontakt. Her blir det sikkert masse folk. Utenfor hotellet skal det være en stor matmesse som sikker trekker mange 

til seg. Også innendørs skjer det mye.              Sven Anders, redaktør 

Våre Flittige Liser har sitt neste møte torsdag 26. mai kl. 18.00. Da bytter de ut strikkepinner og håndarbeid 

med kniv og gaffel og godt mat. Da møtes de nemlig på Becks restaurant på Brygga. Mer info kan du få på medlemsmø-

te, på et av våre andre arrangementer i mai eller på tlf. til noen av våre Flittige Liser. 

USA-tur arrangeres i tiden 21/9 til 2. oktober. Turen går til det norske amerika og besøk på Norsk Høstfest i Minot. Pris for 

medlemmer av Sons of Norway m/familie er kr. 26.500. Påmeldingsfristen er 10. mai. Utreise fra Oslo via Island med Icelandair . 

Det er a-reiser som arrangerer turen og de kan kontaktes på www.areiser.no mobil 90026705 eller e-post: post@areiser.no 

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp. Torild Trolsrud T. 91639684 tor-trol@online.no 

Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Bjørn Kristiansen. T. 33045146  

bjornogkari@hotmail.no  Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Marshaller: Kari Bjerkgård  T. 33368884. 

 Martin Bjerkgård T. 33368884 Else Mari Christiansen T. 91889368 else,marihassum@hotmail.no Arild Hassum T. 98009312 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway.no Org.nr. 982 843 596  

Kont: Kr. 425,- Ektefelle/samboer 375,- Ungd. 16-21 år kr. 255,- Frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i hver måned 

Søster Lodger: Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 2. lørdag kl. 13.00 

    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 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536

