Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr.6 - 26. årgang

Juni 2006

Velkommen til medlemsmøte tirsdag 13.
juni kl. 19.00 i Arbeiderforeningens lokaler

Pannekakefrokost
søndag 18/6 kl. 12.00

Det er tid for et nytt medlemsmøte, og som
vanlig møtes vi i Tønsberg Arbeiderforenings
lokaler i Kammegata 5, Tønsberg.
Det blir først en liten forretningsdel, før vi
går over til en enkel servering og sosialt
samvær. Det blir referat fra Distriktskongressen som avholdes i Kristiansand i
tiden 8. til 11. juni. En liten konkurranse blir
det også, og kanskje noen har en historie, vits
eller en sang å bidra med. Kort sagt,

Medlemmenes aften
En liten utlodning blir det også, så ta gjerne
med en liten gevinst.

Vi gratulerer
12/6 Ingebjørg Kilde
13/6 Jeffrey Roy
13/6 Sandy Ginsberg
14/6 Torild Trolsrud
26/6 Mona Lisa Berglund
1/7 Jan Erik Christiansen
4/7 Jan W. Ferner

Våre Flittige Liser
har sin sommeravslutning hos Brit Wencke
Kibsgaard fredag 16. juni Hun kjøper inn
maten. Dere tar selv med det dere ønsker å
drikke for kvelden. Påmelding senest på
medlemsmøtet tirsdag 13. juni, hvor du også
kan få mere informasjon, eller ring 33384781.

Nytt medlem
Solveig N. Sørensen ble enstemmig opptatt
som medlem på vårt maimøte. Velkommen.

Forhåpentligvis er værgudene med oss når vi
igjen ønsker velkommen til pannekakefrokost
hos fam. Bjerkgård i Sildreveien 44, Eik.
Tradisjonen tro blir det servering av
amerikanske pannekaker med sirup, kaffe og
mineralvann til de yngste. Det blir natursti,
hesteskokasting og utlodning. Ta gjerne med
en gevinst hvis du har anledning. Og
selvfølgelig blir det tid til hyggelig samvær
med gode venner. Ta med stol og bord til eget
behov. Værforbehold. Solen kan jo skinne på
Eik, mens det regner på Tjøme eller i Stokke,
så rng tlf. 33 36 88 84 hvis du er i tvil.
Inngangspenger kr. 30,-. Hjertelig velkommen

Årslotteriet
Det er igjen tid for å tenke på vårt årlige
lotteri. Kan du bidra med en gevinst, så
vennligst gi styret beskjed senest på vårt
medlemsmøte i juli. Vi starter salget av
lodder i slutten av august og trekning blir i
november. Foruten at vi håper at medlemmene hjelper til å selge et ark eller flere,
vil vi også i år satse på å ha stand på diverse
butikker i distirktet utover høsten.

Bueskyting
mot Edvard Munch Lodge blir det tirsdag 6.
juni kl. 18.00 på Horten Bueskytterbane,
Fyllinga Båthavn. Ta med grill og grillmat.
Møt opp og forsvar Osebergs ære i bueskying.
Vi trenger også heiagjeng. Møt opp og ha en
hyggelig kveld med gode venner fra Horten
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Fra presidentens skrivebord

Bowling

Vi har tatt fatt på juni måned, og fortsatt venter vi på det
stabile sommerværet. Etter en flott innledning på mai, kom
gråværet og regnet i god tid til 17. mai og resten av måneden.
Mens vi venter på sommeren, kan vi forkortet tiden med et
besøk i Horten den 6/6 og vårt eget medlemsmøte tirsdag
13/6. Noen av oss skal også på Distriktskongress i
Kristiansand fra 8.-11. juni. Mer om denne får du vite på vårt
medlemsmøte den 13. Her blir det også et lett program hvor
vi håper medlemmene kan bidra med litt.
Som kjent feiret vi 25 års jubileum på mai-møtet. Foruten
våre egne medlemmer hadde vi også besøk fra Edvard Munch
Lodge, samt at kveldens foredragsholder Tone Ekne og mann
er medlemmer av Christiania Lodge. Vi fikk med hjelp av
bilder og kommentarer være med på en interessant reise til
Iran, Jordan, Syria og Egypt. Det var nok mange som fikk
lyst på en slik tur. Vil du vite mer om turen, snakk med Unni,
hun har vært med på reiser i regi av Tone og hennes
Kulturreiser. Du kan også få mer informasjon om turene ved
å gå inn på www.kulturreiser.no eller send en mail til
tone@kulturreiser.no Vi har også noen brosjyrer liggende på
medlemsmøtene våre.
På maimøtet ble det også vedtatt å flytte pickniken fra søndag
20. august til lørdag 19. august. Det blir da båttur til Torgersøya
I forbindelse med at vi har hatt medlemsmøter i 25 år, har vi
hatt omtale både i Byavisa og Tønsbergs Blad.
Forhåpentligvis har det regnet fra seg i mai, slik at når vi skal
feire Pannekakefrokost 18. juni er det sol og varme. Vi har
nå 2 år på rad måttet avlyse pga. regn. La oss krysse fingre
for at det 3. ikke følger med. Ta med familie og venner og
kom til Sildreveien 44 den 18/6. Se mer om arrangementet
på 1. side.
Ellers har vi også medlemsmøte 11. juli. Forhåpentligvis er
det amerikanske medlemmer på besøk i området på den tiden
Mer om dette og augustmøtet i juliavisa.
Da sier jeg bare hjertelig velkommen den 13/6. Ta gjerne
med venner. Kanskje de trives så godt at de vil bli medlemmer
de også. Visst du at barn og barnebarn under 16 år kan bli
gratis Hertigae-medlemmer? Mer info og innmeldingsskjema
kan du få på medlemsmøtene våre.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Vi har nå tatt sommerferie fra vår faste fredagsbowling, men
vi kommer sterkt tilbake i slutten av august. Følg med i
medlemsavisen for startdatoen.
Som kjent var 8 av våre medlemmer i Arendal sist helg i april.
Av disse var det 7 som bowlet. Dessverre var ikke formen på
topp den helgen, så vi resultatet ble 2 “trøstepremier”.
I dameklassen var det Marry Solås fra Viking med 662 poeng
som vant. Våre havnet litt ned på listen. 9) Else Mari
Christiansen 496 p. 10) Solveig S. Kjønnerød 484, 11) Wenche
Jacobsen 439 og 12) Anne Lise Berenger 336. p. Wenche satt
forøvrig ny pers med 154 poeng på en serie.
I herreklassen gikk Øyvind Galdal Viking til topps med 733 p.
Også her kom våre litt ned på listen. 10) Arild Hassum 528, 11)
Sven-Anders Kjønnerød 527, 16) Per Rygh 452. Men alt i alt,
en hyggelig weekend i Arendal blant gode venner fra flere
lodger i området. Takk til Terje Vigen Lodge for et flott arrangement. Håper flere fra Oseberg blir med neste år.
Resultater fra vår handicapturnering i april: 1) Solveig 588, 2)
Else Mari 584, 3) Martin 530, 3) Per 530, 5) Torstein 521, 6)
Sven-Anders 521, 7) Åsmund 493) 8) Arild 487, 9) Anne Lise
468, 10) Wenche 458.
Og resultatet i mai ble: 1) Sven-Anders 534, 2) Wenche 511 3)
Åsmund 508, 4) Torstein 501, 5) Per 490, 6) Arild 488.

Vil du vite mer om.....
Utvandrerfestivalen i Kvinesdal i tiden 24/6 til 2/7 så gå inn
på www.sorlandetuvandrersenter.no
- mer informasjon om Utvanderfestivalen 2006 på Sletta i
Bergen får du ved å sende en mail til ysteboey@online.no
eller gå inn på www.sonsofnorway.no

Tubfrim
Samme dag som avisene kunne fortelle at Tubfrim var tomme
for frimerker, sendte vi avgåde en pakke på over 3 kg med
frimerker som medlemmene hadde samlet inn. Nå er nok dette
bare en liten dråpe i det havet som Tubfrim trenger for å kunne
hjelpe dem som trenger det, så det er bare å fortsette å klippe
av bruke frimerker på brev og kort. Trenger dere samleesker
å gi beskjed så skal dere få det. Hva med en eske på jobben i
tillegg til den dere har hjemme? Vi tar i mot små og store bidag
på hvert medlemsmøte.

Kjære medlem i Sons of Norway!
Velkommen på Jorden Rundt turen i 2007 - 20. jan - 13. feb
Vi skal besøke de følgende land: Thailand, New Zealand,
Fiji, Cook Islands og USAVennligst spre informasjonen om
turen videre Tore Nærland er selv medlem i LEIV
EIRIKSSON LODGE, SANDNES Hører gjerne fra deg
Beste hilsenTore Nærland Mauritz Kar-tevolds veg 17,
leilighet 204 4340 Bryne telefon 51 48 77 77 e-mail:
tore.naerland@brynealle.no

Feiring av 4. juli
Frigjøringsdagen
foregår som tradisjonelt i Frognerparken søndag 2.juli med
ACCN som arrangør. Vil du vite mer om programmet for
dagen, klikk deg inn på www.accn.no

Søster LodgerFredriksten 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

