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Onsdag 4. mai kl. 16.00 ønsker vi velkommen til 

Blomstertunet, Basbergveien 73, 3114 Tønsberg 

Som vanlig pleier vi jo dra på besøk til et gartneri i mai for skaffe oss det vi trenger for å gjøre 

hagen, blomsterkassene med mer pene til de mange helligdager som kommer i mai og for resten 

av sommeren. 

I tillegg til å gjøre våre innkjøp på Blomstertunet, blir det også besøk i låven til Tone Løn. 

Her er det samlet mye gamle ting å se på og hun lager også ting selv. Her er det mulig 

å sitte ned å hygge seg med litt å drikke og spise og ha en hyggelig kveld sammen 

med gode venner. Det du skal drikke og spise tar du med selv. Vi tar med papp-

krus, papptallerkner og bestikk hvis noen skulle trenge det. Som du ser begynner vi 

kl. 16.00 (4) denne dagen. Og vi møtes en uke tidligere enn vanlig. Det er vel ikke 

så mange av oss som er  arbeidslivet lenger, så det gjør det ikke noe om vi begyn-

ner litt tidlig. Da får vi lenger tid på oss til å se hva vi trenger av blomster og annet 

til hagen, og vi får god tid til å hygge oss i fjøset og se hva som er der. 

Og hvordan finner vi så frem til Blomstertunet. Kommer du fra Horten, så ta av ved Montessoriskolen på 

Jareteigen. Når du kommer frem til Slagen kirke, ta til venstre og så til høyre i rundkjøringen. Ta så første 

vei (Basbergveien) til venstre etter kirken. Det er bl.a. merket med EMI og følg denne veien til du ser 

Blomstertunet på venstre hånd. Kommer du fra Kilen/Heimdal så følg Slagenveien mot Slagen kirke. Ta så 

til høyre før du kommer til kirken og følg veibeskrivelsen som er nevnt tidligere. Kommer du fra E18/

Hortensveien så kjør gjennom Syrbekkskogen og følg skiltene mot Slagen kirke og fortsett som tidligere 

beskrevet. 

Våre Flittige Liser 
har i skrivende stund ikke hatt sitt aprilmøte som blir avholdt mandag 25/4 kl. 13.00 hos 

Wenche Jacobsen så hvor og når møtet i mai skal finne sted må dere få på aprilmøtet eller 

ta kontakt med noen av dem som er med på møtene. 

Bowlerne 
har sine månedlige møter fredag 29. april kl. 18.00 og fredag 27. mai kl. 18.00 på Vallø Bowlingsenter. Alle 

hjertelig velkommen og husk at du trenger ikke noe utstyr for å være med å spille, utstyr får du lånt i hallen. 

Og de som bare ønsker å være sammen med oss for en kopp kaffe, en prat og litt heiarop er også hjertelig 

velkommen. 

Vi gratulerer 
Mai: 1/5 Bjørn Kristiansen, 5/5 Turid Dalby, 12/5 Wenche Hanche, 13/5 Wilfred Aasheim, 15/5 Gunn Eli-

sabeth Borge, 22/5 Vidar Steen-Hansen. Juni:  6/6 Turid Flater, 9/6 Eyvind Wold 14/6 Torild Trolsrud. 

Ønsker 

alle en 

Flott 

17.  

mai 
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Redaktørens betraktninger 
Kom mai du skjønne, milde med alle sine ”røde dager”, 1. mai. 17. mai og Kristi Himmel-

fartsdag, konfirmasjoner, brylluper og mange andre festligheter. For oss i Oseberg og tidlige-

re Edvard Munch lodger er det kanskje andre ting vi tenker på. Selv om 20. november 1982 

er vår offisielle stiftelsdag, er det ingen som kan nekte for at onsdag 6. mai 1981 ble det førs-

te møtet avholdt i Oseberg Lodge på Grand Hotell. Og 7. mai 1994 ble Edvard Munch Lodge stiftet. I år kan 

vi feire 10 års jubileum som ”ektepar”. 1. januar 2012 ble Edvard Munch innlemmet i Oseberg. Og på sam-

me tidspunkt ble også de medlemmene som ønsket det overført fra Thorleif Haug Lodge i Drammen til Ose-

berg. Hjalmar Johansen Lodge 8-002 ble som oss offisielt stiftet 20/11 –82 men den ble nedlagt 1. mars 

2003. Også herfra kom det noen medlemmer til Oseberg Lodge. Bernt Balchen Lodge 8-003 var den 3. 

lodgen som fikk 20. november 1982 som sin stiftelsesdag. Denne lodgen er også dessverre mer eller mindre 

nedlagt. 

Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land finner vi følgende merkedager i Norge: 1. mai Arbeidernes Dag, 

8. mai Frigjøringsdagen, 17. mai 

Grunnlovsdagen og 26. mai Kristi 

Himmelfartsdag. I Canada finner vi 

bl.a. disse merkedagene: 8. mai 

Mother`s Day 23. mai National Patri-

ots`s Day (Quebec), 23. mai Victoria 

Day (alle utenom NB, NS, PE og QC). 

26. mai Ascension Day. Amerikanerne 

er jo glade i markere alt mulig. På ka-

lenderen der finner vi 1. mai Lovens 

dag, Lojalitetsdag, Første  dag av 

Asian Pacific American Heritage 

Month og First Day of Jewish Ameri-

can Heritage Month, 5. mai Cinco De 

Mayo og Nasjonal bønnedag. 6. mai 

Kentucky Oaks (hesteveddeløp), Na-

sjonal sykepleierdag og Dagen for 

anerkjennelse av militære ektefeller. 7. 

mai Nasjonal OED-dag, 8. mai Mors-

dag og Seier i Europa-dagen, 15. mai 

Peace Officers Memorial Day, 20. mai 

Nasjonal forsvarstransport dag, 21. 

mai Væpnede styrkers dag, 21. mai 

Preakness Stakes (hesteveddeløp), 22. 

mai Nasjonal maritimdag, 25. mai Da-

gen for akuttmedisinsk behandling av 

barn, 25. mai Nasjonal dag for savne-

de barn og 30. mai Memorial Day. 

Ikke alle disse dagene blir feiret i alle 

statene og ikke alle dagene blir tatt 

like seriøst. Men de står på 

 kalenderen. 

Ha en fin mai måned,  så 

håper jeg vi sees onsdag 

4. mai på Blomstertunet. 

Med broderlig hilsen 

Sven Anders, redaktør 


