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

    Nr. 5— 37. årgang  Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg        Mai 2019 

Onsdag 8. mai kl. 19.00 inviterer vi 

til medlemsmøte på Nikoline-huset, 

Tvervedveien 
Som vanlig blir det en liten orientering om hva som har skjedd siden 

forrige medlemsmøte. Deretter blir det omvisning på Tverved Gamle 

skole ved Tore Bjørnsvik. Siden Oseberg Lodge hadde sitt første 

medlemsmøte på Grand Hotell den 6. mai 1981 og Edvard Munch 

Lodge ble stiftet 7. mai 1994 er det en tradisjon at vi i mai feirer  

Alles fødselsdag 
Håper du tar deg fri fra hagearbeid og båtpuss denne kvelden og hygger deg sammen med gode venner i Ose-

berg Lodge. 

Veibeskrivelse: Kommer du sydfra E18 så ta av ved Sem og følg Rv 300 mot Tønsberg, kjør gjennom Fro-

deåstunellen og følg så Rv 311 mot Åsgårdstrand. Ved Volden svinger du så inn mot Esso-raffeneriet, sving så 

inn på Tvervedveien. Og du ser da Nikolinehuset på venstre hånd. Kommer du E18/Horten nordfra så kjør 

gjennom Åsgårdstrand og følg Rv311 til innkjøring Esso-raffeneriet (ikke innkjøring Tankanlegg). Er du lo-

kalkjent kan du selvfølgelig ta veien gjennom Slagendalen. Trenger du mer detaljert veibeskrivelse så ta kon-

takt med vår aktivitetsleder Arild Hassum på tlf. 98009312 

Bowlingen halter videre mot avslutningen. Du treffer oss på Vallø Bowling fra kl. 18.30 følgende dager: 

Fredag 3. mai, fredag 10. mai, fredag 24. mai og fredag 31. mai. Kanskje vi kunne ha en liten avslutning fre-

dag 31. med litt mat og drikke?? Enten på Redningen eller inne på bowlingen. Vi kan jo tenke litt på det.  

Våre Flittige Liser har sitt neste møte mandag 20. mai til vanlig tid hos Kari Bjerkgård, Sildreveien 44, 

3123 Tønsberg. Hvis det er noe du lurer på kan du jo ta kontakt på medlemsmøtet den 8/5 eller på telefon til 

Kari 48286207. I juni møtes de flittige damene våre hos Solveig Sende Kjønnerød den 6/6 og i august skal 

Erna Hassum ha møtet. Mer om dette i senere nummer av medlemsavisa. 

Konsert i Utvandrerkirka 1. mai kl. 1200 er det konsert i Utvandrerkirka med Vallset Trekkspellag, 

Stange Trekkspillklubb og Væillset-kvart’n.  Inngang er kr. 200,- pr. pers. Inntekten fra denne konserten vil i 

sin helhet gå til å dekke kostnader rundt malingen av kirka, som skal gjøres nå i sommer. Dette ligger ann til å 

bli en musikalsk attraksjon fra kulturbygda Stange. Programmet vil bestå av sang og musikk tilknyttet 1. mai, 

fyrig dansemusikk, underholdningsmelodier, freske viser og Vallset-humor.  Ta med familie og venner å ta 

turen til Norsk Utvandrermuseum.  

Vi gratulerer 1/5 Bjørn Kristiansen 5/5 Turid Dalby 12/5 Wenche 

Hanche 13/5 Wilfred Aasheim 15/5 Gunn Elisabeth Borge 16/5 Solveig 

Sørensen 18/5 Terje Skuterud 22/5 Vidar Steen-Hansen 27/5 Tor Otto 

Sørensen  

 

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 



Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp. Liv K. Høvring T. 90402253 livhoevring@hotmail.com Sekr.  

Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Kasserer  Bjarne Rolland T. 91576042  bjarne.rolland.br@gmail.com Akt. Leder Arild Hassum  

T. 98009312 ahassum@hotmail.com Marshaller Else Mari Christiansen T. 91889368 elsemarihassum@hotmail.no  Kari Bjerkgård T. 48286207. 

Martin Bjerkgård T. 92638316 martin.bjerkgaard@hotmail.com Wenche Jacobsen T. 92230271 Red. Sven A. Kjønnerød T. 94982981 

 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no 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 

Bankkonto: 2470.07.09031 Vipps 135235 Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-001 

——————————————————————————————————————————————————————————— 

Redaktørens betraktninger 
Kom mai du skjønne milde er kjente ord fra en sang vi vel alle har sunget opp gjennom årene. Og med alle de 

fridagene vi har i mai, får vi håpe at vi får en varm og mild mai måned. April har jo avsluttet godt. 

Vårt neste medlemsmøte avholdes som kjent på frigjøringsdagen, 8, mai og blir avholdt på Nikoline-huset i 

Tvervedveien. Solveig og jeg får dessverre ikke vært sammen med dere den kvelden, for da er vi i Mosjøen i 

forbindelse med konfirmasjon. Men jeg er sikkert på at dere vil få en fin kveld sammen med Tore Bjørnsvik 

som vil guide dere gjennom både Nikoline-huset og Tverved gamle skole. 

På april-møtet ble det gitt informasjon om hva som skal skje fremover mot sommerferien. I juni blir det ikke 

noe ordinært medlemsmøte, men det blir pannekakefrokost søndag 2. juni fra kl. 12.00 hos Kjønnerød i 

Kongslysveien 10. Det er rett nedenfor Speiderhuset så det skulle ikke være vanskelig å finne frem. Og mer 

info om dette kommer i medlemsavia for juni. 

Og i august blir det heller ikke noe ordinært medlemsmøte, men søndag 18. august blir det tur til Bolærne, den 

gamle militær-øya. Og mer info om dette arrangementet kommer også i senere aviser. 

Vår kasserer Bjarne Rolland har mange 

gode medhjelpere rundt omkring i Norge, 

og kanskje også utenfor landets grenser. I 

april ankom han medlemsmøtet med over 

60 kilo med ringer fra brus/øl-bokser. 

Mesteparten hadde han fått overlevert fra 

Enebakk skole. Og med de over 30 kilo 

som allerede er på plass i vår garasje, blir 

bilen vår ganske baktung når vi skal ta tu-

ren over fjorden for å overlevere alt dette 

til Ringenes Herre i løpet av mai måned. 

Må jo passe på å kombinere det med en 

”Harry-tur” over grensen. 

Tar vi en titt på kalendere for våre 3 land 

er jo Arbeidernes dag 1. mai noe som fei-

res over hele verden. I Norge er det Frigjø-

rinsdag 1945 den 8. mai, 17. mai er det 

Grunlovsdag og 30. mai er det Kristi Him-

melfartsdag. Tar vi en titt på kalenderen 

fra Canada er det Mothers Day 12/5, 20/5 

er det Victoria Day (alle untenom NS, PE, 

QC). I Quebec feires National Patriot`s Day 20/5. I USA er de glade i markere ulike dager. Ikke alle feires/

markeres over hele landet, men disse dagene er i hvert listet opp på kalenderen. 1/5 Lovens dag og Lojalitets-

dag. 2/5 Nasjonal bønnedag, 3/5 Kentucky Oaks, 4/5 Kentucky Derby, 4/5 Nasjonal OED-dag, 5/5 Cinco de 

Mayo, 6/5 Nasjonal sykepleierdag, 10/5 Military Spouse Appreciation Day, 12/5 Morsdag, 15/5 Peace Offi-

cers Memorial day, 17/5 Nasjonal forsvarstransports dag, 18/5 Væpnede styrkers dag og Preakness Stakes, 

22/5 Emergrency Medical Services for Children Day, 22/5 Nasjonal maritimdag, 25/5 Nasjonal dag for savne-

de barn og 27/5 Memorial Day. 

Dersom du har byttet bostedsadresse, e-postadresse, telefonr eller gjort andre endringer er det fint om du gir 

beskjed om det. Hvis våre medlemslister er oppdatert er vi sikre på at medlemsavisa, Viking Magasin og annet 

post fra lokallodgen eller hovedkontoret kommer frem til rette person. 

Da gjenstår det vel bare å ønske alle velkommen til vårt medlemsmøte onsdag 8. mai.         Sven Anders. red 

Fredriksten Lodge 3-125 Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 -  2. lørdag kl. 13.00 

Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00  

Nor-Bu Lodge 3-427  BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 -  3. lørdag kl. 18.30 

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

