Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 6/7 - 23. årgang
Juni/Juli 2003

Medlemsmøte avholdes i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie
tirsd. 10/6 kl. 19.00

Pannekakefrokost av
holdes søndag 15/6
hos fam. Kibsgaard,
Torød fra kl. 12.00

For siste gang dette halvåret, kan vi ønske
velkommen til medlemsmøte i Oseberg
Lodge. Forhåpentligvis er sommeren nå
kommet for å bli noen måneder, og
uteaktivitetene tar over. Programmet for
møtet blir av den lette sorten. Etter
forretningsdelen blir det servert kaffe med
noget attåt. Og underholdningen står vi for
selv. Her kan de medlemmene som ønsker
det ta en sang, deklamere et dikt, fortelle en
vits eller gåte. Og som vanlig regner vi med
at praten går livlig rundt bordene. En liten
utlodning blir det også. Så sees vi den 10/6.

Så er tiden kommet for en av våre
tradisjonelle arrangementer, nemlig
pannekakefrokost hvor det blir servert
amerikanske pannekaker med sirup og annet
tilbehør for de som ønsker det. Kaffe og brus
serveres også. Og vi regner med at det blir
anledning å få trimmet hjermecellene på en
liten natursti. Og hesteskoene ligger klar for
dem som måtte ønske å teste treffsikkerheten. Og selvfølgelig blir det tid til en
hyggelig prat med gode venner. Stedet er det
samme som i fjor, nemlig hos fam.
Kibsgaard, Havnåsveien 3, Torød. Den siste
biten vil bli skiltet, men du kan også ringe
tlf. 33 38 47 81 for veibeskrivelse. Og at
værgudene er med oss, er en selvfølge.

Søknad om medlemskap
Tormod Borgen Rogne, Nordre Fjellterrasse
5, 3157 Barkåker har søkt om medlemskap.

Vi gratulerer
12/6 Ingebjørg Kilde
13/6 Sandy Ginsberg
14/6 Torild Trolsrud
19/6 Tom Nilsen
26/6 Mona-Lisa Berglund
1/7 Jan Erik Christiansen
4/7 Jan W. Ferner
17/7 Eli Strøm
2/8 Ingun Rosten Larsen
4/8 Ernst Østby

Flittige Liser
har sommeravslutning hos Solveig S.
Kjønnerød fredag 6. juni. Påmelding og
opplysninger om kvelden får du på telefon
33 36 88 61

Hva skjer i Oslo?

Søndag 29. juni blir det stort arrangement i
Frognerparken hvor 4. juli feires litt på
forskudd. Ønsker du flere opplysninger om
dette arrangementet, ring Anne 21 91 28 31
eller Bruce på tlf. 22 60 05 77.
Og i helgen 10.-12. oktober feirer Christiania
Lodge sitt 20-års jubileum. Det blir
jubileumfest og trolig andre hendelser knyttet
til jubileet. Sett av helgen nå og følg med.
Flere opplysninger om hva som skjer i
oktober kommer i senere aviser.
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Fra presidentens skrivebord
Vi har tatt fatt på juni måned, og det ser også ut som
værgudene unner oss noen dager med sol og varme. Det er
derfor kanskje godt at dette blir det siste innemøte før vi tar
fatt på uteaktivitetene. Selv om barnebarna tok sin første
dukkert i dag, 1/6, er det nok litt kaldt i vannet for oss
gamlinger. Fjorårets første sjøbad tok vi i fjor rett etter
pannekakefrokosten. Det var da sommeren kom for alvor i
fjor. Forhåpetligvis er vi like heldige med været på årets
pannekakefrokost. Også denne gangen har Brit Wencke og
Raymond stilt sin hage til vår disposisjon, så da burde
arrangementet den 15/6 være i de beste hender.
Men før vi kommer så langt, skal vi avvikle medlemsmøtet
vårt den 10/6. Som dere ser, vil det denne dagen være fritt
fram for alle talentfulle medlemmer. Og etter den strålende
underholdningen med dertil cd-kjøp vi hadde i mai, regner
jeg med at dere har benyttet anledningen og trent på plystring
hjemme. Kanskje kan vi få en fler-stemt plystrekonsert?
Håper også mange benytter anlendingen til å ta en tur til Våle
Samfunnshus den 29/6 får å høre hva gjestene fra Hanska har
å by på.
Det blir ikke noe medlemsmøte i juli, men jeg har fått mail fra
Ruth og Sandy Ginsberg fra New York om at de kommer til
Tønsberg i sommer, så det blir kanskje anledning til å få hilst
på dem. Dersom dere vet om andre SoN-medlemmer fra
USA eller Canada som kommer i løpet av sommeren, får
dere la jungeltelegrafen gå, så kanskje vi kan få til noen
uformelle sammenkomster.
Så selv om det blir mange solrike dager og kvelder forover,
håper jeg dere tar dere tid til å komme på møtet 10/6.
Velkommen skal dere være.
Med broderlig hilsen Sven-Anders
PS: Dersom du ikke finner Oseberg-avisen i postkassen i
begynnelsen av august, kan det skyldes at du har glemt å betale
medlemskontingenten for 2003 DS

Visste du at...
I Hillsboro, Oregon, er det forbudt etter loven å bli tauet på
skateboard etter bilen
- i Pacific Grove, California, er det spesifikt forbudt å plage
sommerfugler
- å leke uten lisens på en søndag i Tennesee kan straffes med
inntil fem dollar i bøter.
- i samme stat er det forbudt for ateister å inneha offentlige
embete
- i Kern County i California er det etter loven forbudt å spille
bingo hvis du er beruset
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Lodgetreff i Drammen 16/8
Thorleif Haug Lodge ønsker alle hjertelig velkommen til lodgetrefff i Drammen lørdag 16/8 kl. 11.30. Fremmøte på
parkeringsplassen ved Sturlahuset, Underlia 72. Veien er
merket fra Sykehuset Buskerud, som ligger på
Bragernessiden. Derfra merket med røde bånd. Fra
parkeringsplassen blir det eskorte-kjøring til interessante
steder i byer. Kunnskapsrike guider vil fremheve byens
fortreffeligheter. Diverse servering i og ved Sturlahuset. Det
blir dessuten underholdning, utlodning m.m. Deltakerpris kr.
150,-. Påmelding snarest, og senest innen 1. august til telefon
32 88 74 48 eller 32 88 41 27, mobil 93 03 48 77, eller email: kaafrib@online.no.
Påmelding skjer individuelt, men vi kan jo på medlemsmøtet
vårt i august avtale nærmere om kjøring. Kopi av innbydelsen
med kart kan fåes på våre møter i juni og august.

Konsert 29. juni

Som kjent får vårt område besøke fra Hanska, Minnesota
siste helgen i juni. Dette er musikere og dansere som fremfører
tradisjonell countrymusikk, gospel m.m. Søndag 29. juni kl.
18.00 blir det konsert i Våle Samfunnshus. Her er alle hjertelig
velkommen. Du kan lese mer om besøket og konserten i en
herværende morgenavis senere i måneden.

Bowling

Vi tar nå sommerferie fra vår faste fredagsbowling, men vi
kommer sterkt tilbake i august. Tidspunktet for oppstarten
får du vite i augustavisen vår.
Resultatet av vårens siste handicapturnering ble av vår
bowlingspillende gjest fra Egersund, Johan, gikk av med
seieren. Han fikk 586 poeng. Deretter fulgte Arild med 569,
Martin med 551, Per 514, Else Mari 486 og Solveig 462.
Blir det lenge å vente til august, går det jo an å slå på tråden
og høre om noen vil ta en sommerbowling en kveld.

En riktig god sommer
ønskes alle medlemmer
med familie i
OsebergLodge og øvrige
Sons of Norwaylodger i Norge
USA og Canada

Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

