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Velkommen til medlemsmøte tirsdag 14.
juni kl. 19.00 i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torv
Etter at vi i april var i Sandefjord og i mai
avholdt vårt medlemsmøte i Osebergskogen,
er vi nå tilbake på vårt faste møtested på Teie
Torv, nemlig kantina til Nøtterø Sparebank.
Vi åpner som vanlig med en liten
forretningsdel, før vi går over til den mer
sosiale delen. Denne gangen får vi besøk av

Gunnar Kjølsrød
og vi skal feire

Alles bursdag
Så dette burde være kvelden for alle som er
glad i lokalhistorie og gode kaker. Vel møtt
alle sammen til siste møte får sommerferien.

Vi gratulerer
2/6 Gunnar M. Hanssen
12/6 Ingebjørg Kilde
13/6 Jeffrey Roy
13/6 Sandy Ginsberg
14/6 Torild Trolsrud
26/6 Mona Lisa Berglund
30/6Anne H. Thune
1/7 Jan Erik Christiansen
4/7 Jan W. Ferner
17/7 Eli Strøm
24/7 Reidun Fevang
2/8 Martin Bjerkgård
2/8 Ingun Rosten Larsen
4/8 Ernst Østby

Pannekakefrokost
søndag 12/6 kl. 12.00
hos fam. Bjerkgård
Selv om fjorårets pannekakefrokost regnet bort, satser vi friskt
på at vi denne gangen er heldigere med været. Som vanlig blir
det servering av amerikanske pannekaker med sirup, kaffe og
brus. Det blir også diverse leker og konkurranser. Husk å ta
med campingstoler og bord. Inngangspris kr. 30,- som
inkluderer pannekaker, kaffe eller brus. Brus kan også kjøpes
ekstra. Siden det ofte kan være lokale regnbyger, kan du jo
ringe til Kari på telefon 33368884 hvis du er i tvil.
Velkommen alle sammen, store og små og ta gjerne med noen
venner. Adressen til Kari og Marin Bjerkgård er Sildreveien
44, Eik. Følg Eik-veien til Bergans Gartneri, følg skiltene til
ICA/Eik Speiderhus

Fredag 17. juni
har våre Flittige Liser sommeravslutning hos Solveig Sende
Kjønnerød, Kongslysveien 10. Det som skal spises blir kjøpt
inn gjennom felleskassa. Det du ønsker å drikke til maten/
kvelden, enten det er med eller uten %, tar du med selv. Og
håndarbeidet kan du la ligge hjemme denne kvelden, for nå
skal strikkepinnene byttes ut med kniv og gaffel. Og
forhåpentligvis kommer det også en gjest fra vår søsterlodge
i Marshfield hit den kvelden. Er det noe du lurer på, ta kontakt
med Solveig på tlf. 33368861 eller på medlemsmøtet i juni.
PS: De Late Larsèr regner med å ha samling hjemme hos
Arild Hassum hvor det forhåpentligvis også kommer USAbesøk. Spørsmål, ring 33330249.

Tirsdag 7. juni kl. 18.00
(merk tiden) arrangerer Edvard Munch Lodge 8-019 den årlige
bueskytterkonkurransen mot Oseberg Lodge. Så her gjelder
det å stllle mann/kvinne sterke opp og forsvare Osebergs ære.
Det hele finner sted på banen til Horten Bueskyttere, Fyllinga
Båthavn. Blir det finvær, blir det grilling, så ta med engangsgrill
og grillmat/drikke til eget behov. Hvis regn,blir det kaffe og
kaker inne i klubbhuset. Ta gjerne kontakt for felles kjøring
hvis du er usikker på hvor det er, eller trenger skyss.

Torsdag 9. juni kl. 19.00
inviterer Christiania Lodge til medlemsmøte og rekefest på
Holtekilen Folkehøgskole, Michelets vei 55 på Stabekk. Pris
kr. 50,-. Påmelding snarest til Ole Hillestad, tlf. 22307054
eller e-mail hilleslu@online.no Sons of Norways
internasjonale president Jim Olsen kommer i spissen for et
amerikansk reisefølge. Vi reiser i hvert fall 4 stykker fra
Oseberg, 1 full bil. Hva med deg?
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Fra presidentens skrivebord
Så tar vi fatt på årets sjette måned, den måneden som inneholder
årets lyseste natt. Og ennå har vi til gode å virkelig kunne si at
sommeren har kommet. Forhåpentligvis kommer den i så god
tid at vi kan arrangere vår pannekakefrokost i godt vær med sol
og varme og mange pannekakespisende medlemmer og gjester.
Og glem ikke vårt medlemsmøte tirsdag 14/6 og Flittige Lisers
sommeravslutning fredag 17/6.
Vårt mai-møte ble som kjent avholdt i en Gamme i
Osebergskogen, etter først en liten spasertur på historisk grunn.
Mange ble kanskje skremt av det stygge været som var litt
tidligere på ettermiddagen, men det klarnet opp og ble en fin
kveld innen vi skulle starte vår vandring. Vi hadde en fin kveld
ute i det grønne. Og vi fikk langveisfarende besøk., nemlig
Magne Ferm fra Nordkapp Lodge 3-215 Baltimore.
Siden siste avis har Solveig og jeg vært en tur i Mosjøen. Der
traff vi Yvonne og Henry Meyer fra vår søsterlodge i Wisconsin. Som dere vet fra tidligere skriblerier her i avisen, har Solveig
hjulpet dem med å finne slektninger i Mosjøen. Det klarte hun,
og vi hadde en hyggelig formiddag sammen med de to og den
norske del av familien. Og at mai kan være lunefull fikk vi alle
oppleve da vi våknet opp søndag 15/5 med 10 cm nysnø på
bakken.
Onsdag 15/6 lander Dorothy og Don Berg fra vår søsterlodge
Myrmarken i Marshfield, Wisconsin på Torp. Håper mange av
de som kjenner dem har anledning til å ønske dem velkommen
til Norge. Dorothy vil bli invitert til jentenes aften den 17/6 og
Don vil bli invitert til herrenes aften samme kveld.
Som dere vel alle vet, er det i sommer en utstilling på
Fylkesmuset som heter “Fra Oseberg til Oseberg”. Den
omhandler mye av historien fra Oseberg-skipet og frem til det
moderne Oseberg. Her finnes en flott modell av Norsk Hydros
Oseberg-plattform, og videre ser vi firmaer og foreninger som
har tatt navnet Oseberg. Vi har, etter vårt syn, en flott stand
der. Utstillingen er åpen hver dag frem til midten av september.
Den er vel verdt et besøk. Og forhåpentligvis kan den skaffe
oss litt PR og nye medlemmer.
I fjor høst fikk mange lodger i Norge en e-mail fra Jeffrey M.
Roy. Han bor i Halifax, Canda og er medlem av Sons of Norway. Siden det ikke er noen lokallodger der han bor, var han
kun medlem av SoN sentralt. Han ønsker imidlertid å tilhøre en
lokallodge, og valget falt på oss. Vi vil utover bringe litt om hva
han skriver om selv selv og sitt hjemsted.
Skulle dette være den siste avis du mottar fra oss, skyldes det
at du ikke har fornyet ditt medlemskap. Frist for å betale
kontingent var 1. juni. Skulle du ha mistet bankgiroen din, ta
kontakt med vår kasserer for å få tilsendt en ny. Kan også
betales kontant på vårt junimøte eller på pannekakefrokosten.
Dermed gjenstår bare å ønske hjertelig velkommen til våre
arrangementer i juni. Og selvfølgelig ønsker jeg dere alle med
familier en fin og god sommerferie. Kos dere og lad batteriene
til en lang høst og vinter.
Med broderlig hilsen Sven-Anders Kjønnerød
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Her kommer første del av Jeffrey M. Roys artikkel
om seg selv og byen Halifax:
My hometown is Halifax, which is the capital city of the
province of Nova Scotia, on the East Coast of Canada.
There are about 350,000 people in Halifax and the surrounding area. I live in the central part of the city. Unfortunately, while I do belong to the Scandinavian Society of
Nova Scotia, there is neither a lot of Norwegian people in
the area nor a Sons of Norway Lodge nearby. An excellent
website to learn about the city in which I live is
www.halifaxinfo.com. Halifax has the second-largest
natural harbour in the world.
I would like to tell you what began my love for Norway. In
the early 1980’s I saw a six-part television drama called
MAELSTROM. It was written by Michael J. Bird, who
also wrote a book about the Halifax Explosion. The series
centered around a woman from England who tried to figure
out why she was left a large inheritance by a prominent
local businessman. Most of the series took place in and
around Alesund. With each passing show I felt a stronger
connection to the city and country. I would like to deepen
my connections with Norway however I can.
There is not a lot I can say about my family, for two main
reasons. First, as I am an only child, and second, because I
have never been married. I am very close to my parents
and an aunt, and our cat is treated as a regular member of
our family. There is one fellow whom I consider to be my
best friend, and it is good to communicate with him every
week. I would be very interested to learn how family is
valued in Norway, and how friendship is valued. Also, how
people relate to others, because where I live the tendency
seems to be to want to live as independently as possible,
along with a minimal desire to interact with others.
You may be interested to learn about my recent educational
studies. In 1997 I graduated from the Atlantic School of
Theology with a Master of Divinity. Currently, I am working on a Doctorate in Ministerial Theology with Freelandia
Bible College. I hope that I will do more things in the
Church, as that is work I feel particularly called to. I would
be very interested in making contact with a fellow member
who is committed to their faith and who would be willing to
introduce me to the Church and Church life in Norway. I
am an Ordained Minister, however I am the only representative of that group in this area.
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