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Nr. 6/7 - 24. årgang Juni/Juli 2004

Vi avslutter dette
halvåret med medlems-
møte tirsdag 8. juni kl.
19.00 i kantina til
Nøtterø Sparebank, Teie
Vi går nå mot en årstid som frister til mere
uteaktiviteter, så tirsdag 8. juni blir siste
innemøte før sommeren. Foruten de faste
postene på forretningsmøtet, har vi denne
gangen valgt å kalle tema for kvelden

Fritt Frem
Vi har de siste møtene hatt foredragsholdere
som har loset oss gjennom Utvandringen til
USA, om Unitarforsamlingen og om Aktive
Fredsreiser. Derfor vil vi i juni underholde
oss selv. Vil du synge en sang, fortelle et dikt,
en historie, en vits, fortelle fra en fereitur,
kort sagt, medlemmene bestemmer
innholdet. Og kanskje er det nok bare med
en hyggelig prat gode venner imellom
sammen med en kaffekopp og noe å bite i.
En liten utlodning blir det, så ta gjerne med
en liten gevinst.
SAKSLISTE:  1) Valg av stipendkomite. 2)
Valg av pannekakekomie.

Vi gratulerer
 2/6 Gunnar M. Hanssen
12/6 Ingebjørg Kilde
13/6 Sandy Ginsberg
14/6 Torild Trolsrud
26/6 Mona-Lisa Berglund
 1/7 Jan Erik Christiansen
 4/7 Jan W. Ferner
17/7 Eli Strøm
 2/8 Martin Bjerkgård
 2/8 Ingun Rosten Larsen
 4/8 Ernst Østby
og alle andre som har noe å feire, f.eks.
bryllupsdager, lottogevinster m.m.

Pannekakefrokosten
avholdes i år søndag 20. juni fra kl. 12.00
hos fam. Bjerkgård i Sildreveien 44, Eik.
Det blir vanlig opplegg med servering av
amerikanske pannekaker med sirup, kaffe og
brus. Vi satser også på en natursti med
spørsmål fra fjern og nær, og en
hesteskokonkurranse. Ta med campingstoler
og bord. Inngangspenger kr. 40,- for voksne
og kr. 20,- for barn. For dette får du
pannekaker (så lenge lagret rekker), kaffe og
en brus til barna. Mer brus kan kjøpes for kr.
10,-. Selv om vi alltid har vært heldig med
været på vår pannekakefrokst, tar vi
værforbehold. Er du i tvil, ring 33 36 88 84.
Og hvordan kommer vi oss så til Sildreveien
44. Kommer du fra Tønsberg, kjør Eikveien
forbi Eiktoppen kjøpesenter helt frem til
Bergan Gartneri. Her svinger du inn til
venstre, så første til venstre mot Rimi, forbi
Rimi og enten du så svinger til høyre eller
kjører rett frem, kommer du til nr. 44.
Kommer du fra Hortensveien eller fra Sem,
følg skiltene til Slagen kirke frem til
Eikveien og følg så anvisningen ovenfor.

Tubfrim
Like etter maimøtet vårt, sendt vi en pakke
med frimerker og telekort som våre
medlemmer hadde samlet inn i løpet av
vinteren. Den veide 2,631 kg. Hvor mange
frimerker det er, kan jeg ikke si, men det er
en anseelig mengde. Det er bare å fortsette å
samle. Vi sender inn så fort vi har en passende
eske full. Trenger du samleesker, så ta
kontakt på møtene eller ring 33 36 88 61.



President/Redaktør.: Sven A. Kjønnerød T: 33 36 88 61 E-mail: svkjoenn@online.no  Sekr.: Solveig S. Kjønnerød. T. 33 36 88 61. E-mail: svkjoenn@online.no
 Kasserer.: Per Rygh T: 33 38 60 96  Finanssekretær: Wenche Hanche. T: 99 69 75 09   Aktivitetsleder:  Arild Hassum. T. 33 33 02 49.

 Marshaller  Kari. Bjerkgård T: 33 36 88 84.  Else M. Christensen T. 33 38 60 29  Torild Trolsrud. T. 33 06 29 34
Hjemmeside: http://home.online.no/~svkjoenn/oseberg.htm. - www.sofn.com - www.sonsofnorway.no - Org.nr.:  982 843 596

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
Vi har lagt vinteren og delvis våren bak oss. Nå er det sommer,
sol og uteliv som står for døren. Jeg håper imidlertid at dere
tar dere tid til å komme en kveld til innendørs i juni, nemlig
tirsdag 8/6. Vi har gjennom dette halvåret hatt besøk av mange
interessante foredragsholdere. Men som dere ser på 1. siden,
så satser vi i juni på oss selv. Ta frem det kreative i deg, og
gjør dette til en minnesrik kveld for oss alle.
Pannekakefrokosten kommer i år en uke senere enn vanlig.
Det skyldes at D8-kongressen blir arrangert i tiden 10.-13.
juni i Haugesund. P.g.a. overgang til ny jobb i samme selskap,
har jeg ikke anledning til å reise. Oseberg blir derfor
representert ved Solveig og Kari. Som vanlig til kongressen,
har mange lodger sendt inn forslag til endringer av lover og
vedtekter. Selv har vi jo sendt inn forslag om at kongressen
bør avholdes hvert 4. år istedenfor hver 2. år. Det mest radikale
forslaget som er sendt inn kommer fra Terje Vigen Lodge og
går ut på å nedlegge D8 som eget distrikt og slå det sammen
med D3, slik at “D8” blir en egen sone i D3. Bernt Balchen
foreslår at kongressen vedtar samarbeidsavtalen med
Landsforbundet Dissimilis. De ønsker også en sentral
innkreving av kontingenten, og ikke som nå at hver lodge
krever inn kontingenten. De ønsker også å gjeninnføre
sonesystemet i D8. Christiania Lodge foreslår at Viking
Magasin ikke automatisk sendes til medlemmer i Norge, men
at de som ønsker det kan abonnere på Viking. De som ikke
ønsker det, kan få en reduksjon i medlemsavgiften. Ellers er
det forslag om å nedsette en hurtigarbeidende komite for å
markere 7. juni 2005, gjeninnføring av Presidentspalten på
norsk i Viking, opprettelse av Brukskonto for D8 i USA,
oppdatering av D8¨s hjemmeside, en kulturkomitë i D8, valg
av styremedlemmer m.m. Så det er nok av saker for våre
delegater å ta fatt i på kongressen. Mer utfyllende info om de
enkelte sakene kan du få på vårt medlemsmøte i juni.
Så gjenstår det bare å ønske alle velkommen til vårt
medlemsmøte tirsdag 8. juni og pannekakefrokosten søndag
20. juni.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Siste avis?
Som kjent ble medlemskontingenten sendt ut i januar med
forfall 29/2. En liten påminnelse om kontingenten ble sendt ut
i april med forfall 15/5. Dersom du forsatt ikke har betalt, kan
dette være den siste avisen du mottar fra oss.
Medlemskontingen kan betales på vårt junimøte eller sendes
til konto 2470.07.0931 Oseberg Lodge. Er du i tvil om du
har betalt, ta kontakt med vår kasserer Per Rygh på telefon
33 38 60 96.

Flittige Liser
har sin sommeravslutning fredag 18. juni på hytta til Erna
Hassum ved Langevann. Grillmat blir kjøpt inn av felleskassa.
Det du ønsker å drikke til maten og senere på kvelden tar du
med selv. Det er anledning til overnatting. Mer informasjon
kan du få på medlemsmøtet den 8. juni, eller ved å ta kontakt
med Erna på tlf. 33 33 02 49. Ta også kontakt for samkjøring
og felles transport.

Bowling
Så tar også bowlerne seg en velfortjent ferie fra de faste
fredagskveldene. Men skulle higen etter en bowlingkveld bli
for stor, kan du jo slå på tråden til noen av bowlerne, så
kanskje vi kan ta en tur i hallen i ferien.Vi starter opp igjen
etter sommerferien i slutten av august. Men før vi tok ferie,
avviklet vi vår månedlige handicapturnering. Og i mai som i
april, var det Solveig som var best med 523 p. 2) Arild 510,
3) Sven Anders 492, 4) Else Mari 488, 5) Per 473 6) Martin
445. God ferie og vel møtt til nye dyster i hallen i august.

Innkvartering 25/8 - 26/8
Som tidligere nevnt, får vi besøk av 30 amerikanere med
fam. Baldry i spissen fra onsdag 25/8 til torsdag 26/8. Vi
trenger fortsatt hjelp til å få innkvartert alle sammen. Du
behøver ikke lage noe stort ut av det. Alt de ønsker er en
seng for natta og et enkelt måltid. Hovedsaken for dem er å
komme i kontakt med nordmenn. Så har du anledning til å ta
imot 1, 2 eller flere gjester for en natt, ta kontakt på vårt
medlemsmøte i juni eller ring tlf. 33 36 88 61.

Kakelotteriet
ble som kjent avholdt lørdag 15. mai på Eiktoppen. Resultatet
ble kr. 3.500,-. Et resultatet som er meget bra, tatt i betrakning
at det var transportstreik og dermed ikke like stor pågang i
butikkene som vanlig. Takk de alle de som hadde bakt kaker
og som tok sin tørn med loddsalget.

Navnlikhet?
Lurer du på hvor mange som heter det samme som deg?
besøk www.ssb.no/emner/00/navn så får du svar på det.

Rare lover i USA
- Tuscaloosa, Alabama har innført forbud mot å gi fugler eller
dyr tobakk eller alkohol
- Indiana har forbud mot farging av fugler og kaniner
- Noe vanskeligere å forstå er Massachusets lov om at det er
forbudt å holde muldyr i 2. etasje i bygårder, hvis det da ikke
finnes to utganger.


