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  Våre �Flittige Liser�
Siden det er vanskelig å samle alle sammen i
juli måned, slår jentene våre like godt til med
2 arrangementer i juni.
FREDAG 8. JUNI blir det grillaften hos Eva
Jacobsen, Ragnhildrødvn, fra kl. 18.30.
Arrangmentet er flyttet fra Brit Wencke.
Grillmat blir kjøpt inn, så det er viktig at du
ringer til Solveig, tlf. 33 36 88 61 hvis du
har tenkt å komme den kvelden. Drikke og
eventuelt annet må hver enkelt ta med seg.
ONSDAG 20. JUNI blir det samling på hytta
til Edna Pettersen ved Askjemvannet kl.
18.00. Er du ukjent, så møt opp ved Meny
Andebu Varesenter kl. 17.45. Dit kommer
du ved å kjøre via Sem til Gravdal, ta så til
venstre mot Andebu. Det er jo også mulighet
for å avtale felleskjøring fra Tønsberg.

www... - Internettadresser
I disse internettider er snart alt mulig
tilgjengelig på internett. Som dere vet gikk
17 millioner immigranter i land på Ellis
Islsand mellom 1800-1900. På
http:www.ellisislandrecords.org/ finner du
alle navnene. På www.sofn.com finner du
oversikt over Sons of Norway-lodger i
Norge, USA og Canada. Er dere ute og reiser
kan dere gå inn på Oseberg Lodge og finne
nytt fra vår lodge. På www.sonsofnorway.no
holder nå Christiania Lodge på å samle
opplysninger om D8 og lodgene i Norge.

Pannekakefrokost 17. juni
Flere opplysninger om denne finner på neste
side. Det blir på samme sted som i fjor.

Velkommen  til  med-
lemsmøte tirsdag 12.
juni kl. 19.00 i
kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv
Vi ønsker velkommen til halvårets siste
medlemsmøte. Denne gangen er det
medlemmene som skal ha kvelden for seg
selv. Hvis det er noen som har en god historie
å fortelle, ønsker å synge en sang, komme
med en vits, eller bare sitte å prate med gode
venner, så er dette kvelden for det. En liten
konkurranse blir det nok også. Og
selvfølgelig skal det blir kaffe og noe å bite
i. En liten utlodning blir det også.
Men før vi kommer så langt, skal vi avholde
den faste forretningsdelen. Her skal vi
avgjøre hvem vi skal støtte med noen kroner
i år. Styret vil legge frem forslag på
kandidater og beløp på møtet.
SAKSLISTE. 1) Gave/stipend. 2)
Innkommen post. 3) Eventuelt.

Søknad om medlemskap
Tore Asplin, Linnestad, 3175 Ramnes har
søkt om medlemskap
.

Vi gratulerer
12/6 Ingebjørg Kilde
13/6 Sandy Ginsberg
14/6 Torild Trolsrud
15/6 Reidar Christoffersen
19/6 Tom Nilsen
 1/7 Jan Erik Christiansen
 4/7 Jan W. Ferner
17/7 Eli Strøm
 2/8 Ingun Rosten Larsen
 4/8 Ernst Østby
 6/8 Jon Tolpinrud
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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 Lutheran Church, 207 S. Cherry,  1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

Fra presidentens skrivebord
Ja, nå har forhåpentligvis sommeren kommer. Pinseværet har
i hvert fall blitt mye bedre enn hva meteorologene spådde.
Men selv om varmen kommer for fullt, håper jeg allikvel dere
ønsker å trekke innendørs den 12. juni. Da avholder vi vårt
siste medlemsmøte i dette halvåret. Men fortvil ikke, som dere
ser andre steder i avisen, er det nok av uteaktiviteter for dem
som ønsker å treffe gode Oseberg-venner utover sommeren.
Jeg vet jo også at flere av oss dra til Rogaland i månedsskiftet
juni/juli sammen med Stokke Form og Farge og Stokke
Historielag og Edvard Munch. Noen av oss drar til Selbu og
feirer St. Hans der sammen med norske og amerikanske
venner. Noen tar kanskje også turen til Haugesund eller Hamar
og feirer jubileer der. Som dere har lest på 1. siden, blir det et
lett junimøte uten foredragsholder, bare oss selv til å
underholde. Men jeg vet av tidligere erfaring at vi har mange
gode underholdere i egne rekker, så det blir sikkert en hyggelig
kveld med gode venner. Og av det litt mer “alvorlige” så skal
vi avgjøre hvem vi skal gi støtte til i år, vi må få fylt opp
bingolistene som vi skal arrangere 29/7, 30/7 og 1/8. Og vi
må ha noen som kan steke pannekaker til den 17/6.
Til dere jeg ikke treffer mer før ferien, enten det gjelder
Osebergs medlemmer med familie eller andre Sons of
Norway-medlemmer GOD SOMMER.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Bowlingen
har nå tatt sommerferie fram til 24. august da vi igjen samles
hver fredag fra kl. 18.00 i Centrum Bowling. Vi avsluttet
imidlertid vårsesongen med en liten handicapturnering. Og der
ble resultatet som følger: 1) Per 538, 2) Martin 519, 3) Sven-
Anders 474, 5) Else Mari 467, 6) Solveig 444. Neste
handicapturnering blir siste helgen i september.

Tur til Jarseng 19. juni
Hjalmar Johansen Lodge i Skien inviterer alle SoN-
medlemmer med  familie og venner til tur til Jarseng-hytta
tirsdag 19. juni. Det blir servert lapskaus, dessert og kaffe og
prisen er kr. 100,- pr. pers. ved minimum 20 personer. Jarseng-
hytta har i generasjoner vært et yndet møtested for
Grenlandsfolk på tur, enten det er vinter eller sommer. Stedet
er også veldig populært for brylluper og selskaper av alle typer.
For de som ønsker å vite mer om stedet, har vi mer infor på
junimøtet vårt. Frist for påmelding er 13. juni og du kan enten
melde deg på på vårt medlemsmøte 12. juni, eller ringe direkte
til Gudny Landstad tlf. 35 56 74 82. For ukjente tilreisende
vil det senere bli avtalt et møtested sentralt som alle kan finne
fram til.

Pannekakefrokost 17. juni
Tradisjonen tro blir det også i år avholdt pannekakefrokost.
og vi møtes også i år (for siste gang)? hos Rigmor og Oscar
på Gorte i Revetal fra kl. 12.00 og utover ettermiddagen. Vi
kjører i tradisjonell stil med servering av amerikanske
pannekaker m/sirup, kaffe og brus. Det blir også anledning til
å strekke på bena og trimme hjernemusklene på en liten
natursti. Treffsikkerheten kan du teste på hesteskokastingen.
Blir det tid blir det kanskje også andre aktiviteter. En liten
utlodning blir det også. Inngangspenger kr. 30,- som dekker
serveringen. Det er ikke værforbehold, da Oscar har ryddet
redskapshuset/garasjen. Muligens får vi også opp et partytelt,
så bare fyll opp bilen og ta med godt humør uansett vær.
Husk også å ta med campingstoler og bord. Hvordan finner
du så fram? Kommer du fra Tønsberg, kjør Riksvei 35
(Bispeveien) fra Sem kirke, eventuelt ta av fra E-18 ved Ås,
kjør forbi Gilde og pukkverket, ta så til høyre mot Kåpe.
Ved Kåpe kjører du skrått over krysset og du finner Gorte.
Kommer du fra Horten, kjør over Skoppum til E-18, videre
til Hengerødkrysset, hvor du tar til venstre mot Kåpe, der tar
du til høyre mot Gorte. Vi vil også henge opp skilt. Noe du
lurer på. Ta kontakt med vertsparet på tlf. 33 06 28 33 eller
presidenten på tlf. 33 36 88 61. Vel møtt alle sammen.

Historisk tilbakeblikk 20 år
Osebergs andre medlemsmøte fant sted på Grand Hotell
onsdag 10. juni 1981 kl.19.00. Der skulle det taes beslutning
om et ute-arrangement som skal foregå i august, og de kunne
også by på lysbilder fra en reise i USA v/Arild Andersen.
Hva de bestemte for august 1981 skal du få vite i neste avis.

4th of July
blir i år feiret i Frognerparken i Oslo søndag 1. juli. I år er det
også 225 års jubileum for uavhengigheten. Dette blir bl.a.
markert med en parade fra den amerikanske ambassade til
Frognerparken hvor alle staters flagg er representert. I
Frognerparken blir det mye underholdning. salg av mat og
drikke og forhåpentlig kan du treffe mange gode venner der.
Utvandrerfestivalen i Kvinesdal 23/6 - 1/7
Årets festival åpner i Kvinesdal Idrettshall kl. 19.00 med
åpning av Torvald Stoltenberg. Senere på kvelden blir det
stor Hyllingskonsert for Kris Kristoffersen med bla. Arne
Benoni, Casino Steel, Ottar “Big Hand” Johansen og mange
mange flere. Kl. 22.00 er det St. Hans feiring på Torvet i
Lindnes med bål og grilling. Hver dag fram til søndag 1. juli
kl. 16.00 er det aktiviteter av mange slag. Ta kontakt med
Oskar Gilbertsen i Viking Lodge på tlf. 38 35 09 19 så får du
sikkert tilsendt et komplett program.


