Osebergs Avis
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway Vestfold, Buskerud, Telemark
Nr. 6/7— 38. årgang
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg
Juni/Juli 2020

Velkommen til pannekakefrokost søndag 14. juni kl.
12.00 hos Kjønnerød,
Kongslysveien 10, Eik
Nå er det gått 3 måneder siden vi sist var samlet, så derfor håper vi
at dere har lyst til å treffes igjen og spise amerikanske pannekaker
med sirup. Eventuelt sukker og syltetøy for de som måtte ønske det.
Kaffe og mineralvann blir også servert. Vi legger opp til en natursti
og eventuelt andre aktiviteter innenfor det som er forsvarlig i disse
tider. I hagen vår er det så god plass at det skal ikke være problemer
å sette bordene i god avstand fra hverandre. Siden vi ikke kan sitte
like mange rundt bordene som vanlig, er det fint om de som har
mulighet for å ta med seg bord og stol selv gjør det Og siden vi ikke kan krype sammen under tak eller inne i paviljongen som vi ellers kan gjøre hvis det kommer en liten regnskur, er vi i år HELT AVHENGIG AV FINT VÆR. Skulle du
være i tvil så ta kontakt på tlf. 48127201/94982981. Det kan jo være lokale variasjoner i været. Håper vi sees. Det blir
satt ut antiback på flaske og antiback-servietter og ellers vil vi jo forsøke å ta hensyn til de til enhver tid gjeldende regler.
Det kommer jo stadig endringer, og heldigvis til det enklere og mer åpne samfunnet. Som vanlig er det kr. 50,- (25 kr.
for de under 12 år) i inngangspenger. Bruk gjerne Vipps til 135235 så blir det enklere for vår kasserer.

Hei alle sammen. I ei tid hvor USA opplever store opptøyer etter nok et rasistisk angrep på en farget mann, opplever
mange av oss som norske medlemmer i Sons of Norway det vanskelig å forsvare den offisielle politikken som dagens amerikanske
president står for. Jeg er en av dem som sterkt vil stå for at alle mennesker har samme verdi, uansett pigment i huden!Sons of Norway har på sin hjemmeside lagt ut følgende som jeg har oversatt til norsk: Minneapolis har vært stedet for betydningsfulle opptøyer
den siste uken. Episenteret for disse opptøyene har vært Lake St. i Sør-Minneapolis, der det nye hovedkvarteret til Sons of Norway
ligger. Vi i Sons of Norway er sterkt i mot rasismen som fremdeles er så utbredt i samfunnet vårt og mot volden vi har sett i gatene
våre som svar på rasismen. Vi fortsetter å håpe og jobber for et mer fredelig, rettferdig og inkluderende
samfunn; og vi tror at vårt broderlige formål med å styrke lokalsamfunnene våre fortsetter å spille en viktig rolle i å nå dette delte
målet .Våre ansatte er trygge, og ingen har blitt skadet eller har sett eiendom bli ødelagt. Vi er veldig takknemlige for dette. Det nye
Sons of Norway-hovedkvarteret er ikke skadet. Dette til tross forat bygningen bare er noen kvartaler unna noen av de verste opptøyene. Igjen, vi er så takknemlige for at det nye bygget vi planlegger å flytte til senere denne
måneden, ikke er skadet .Vi har ikke fått hentet posten vår de siste dagene. Postkontoret der Sons of Norways post blir mottatt var
midt i det berørte området og er stengt på ubestemt tid. Det er mulig noe av posten ble ødelagt i opptøyene 27. mai, men det er begrenset til ettermiddagsposten. Siden 28. mai 2020 har vi ikke fått post fra postverket .Vi jobber med USPS for å hente posten vår.
Vi minner alle medlemmene våre om bare å sende sjekker til vår postboks: Sons of Norway
Postboks 856812 Minneapolis, MN 55485-6812 Vi setter så storpris på all din bekymring for trivsel for våre ansatte og Sons of Norges fysiske eiendeler. Vi fortsetter å være fokusert på vårt oppdrag og levere verdi og utmerket service til medlemmene våre. Dette
er alt SoN har uttalt til nå .Kontoret er ikke bemannet etter Coronakrisen, så kanskje vi hører mer etter hvert. Hilsen Tor Arild

Vi gratulerer

6/6 Turid Flater, 9/6 Eyvind Wold, 14/6 Torild Trolsrud,
2/7 Kari Mette Ringdal Helle, 3/7 Ellen Beate Wold, 13/7 Arild Andersen 18/7
Ingvild Kjær Venice, 19/7 Jan Wettre Thorsen, 29/7 Brit Ekman Gjertsen

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp. Solveig Sørensen toot-soe@live.no T. 48064201 Sekr.
Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Kasserer Bjarne Rolland T. 91576042 bjarne.rolland.br@gmail.com Akt. Leder Arild Hassum
T. 98009312 ahassum@hotmail.com Marshaller Else Mari Christiansen T. 91889368 elsemarihassum@hotmail.no Kari Bjerkgård T. 48286207.
Martin Bjerkgård T. 92638316 martin.bjerkgaard@hotmail.com Wenche Jacobsen T. 92230271 Red. Sven A. Kjønnerød T. 94982981
sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536
Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway.no Org.nr. 982 843 596
Kont: Familiemedlemskap: kr. 800,-. Enkeltindivid: Kr. 425,-. Golden members: Kr. 350,-. Frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i mnd.
Bankkonto: 2470.07.09031 Vipps 135235 Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-001
———————————————————————————————————————————————————————————

Redaktørens betraktninger
3 måneder er gått siden sist vi var samlet til medlemsmøte. Siste sjanse for å treffes før sommeren er derfor pannekakefrokosten vår søndag 14. juni kl. 12.00 som vi håper vi kan gjennomføre på en sikker måte. Selv om vi må holde litt mer
avstand enn vanlig tror jeg det skal være mulig å få noen hyggelige timer sammen. Selv om det ikke har vært så mye å
skrive om, så har jeg jo forsøkt å informere dere om det lille som har skjedd i siste månedene via medlemsavisa vår. Og
det har jo også vært litt kontakt via telefon.
I slutten av april begynte jeg å etterlyse Viking Magasin for april, og da viste det seg at det var flere andre som også
gjorde det. En kontakt til hovedkontoret i Minneapolis ga oss kanskje svaret på forsinkelsen: Det er minimalt med transportmuligheter fra USA til Europa og også innenfor Europa er det færre forbindelser. Bare på Chicago flyplass lå det en
periode 1,5 millioner pakker og ventet på å bli videresendt ut i verden. Og det er sikkert ikke noe mindre på andre flyplasser i USA og i Europa. Viking Magasin for april dukket opp i
postkassa like før pinse, så da er det nok mulighet for at mai og
juni kommer i løpet av sommeren. Men skulle du ikke ha tålmodighet til å vente på papirutgaven kan du gå inn på Sons of Norways hjemmeside og lese Viking for flere år tilbake. Jeg har vært
inne og tyvtittet på mai og juni-utgaven.
I disse dager skulle jo delegater fra alle Sons of Norways lodger
vært samlet til kongresser i alle 8 distriker. Men som dere sikker
vet har alle blitt utsatt til 2022. Det samme gjelder for den internasjonale kongressen som skulle vært avholdt på Ringsaker utenfor Hamar i midten av august. Så får vi jo bare vente å se om det
er årets arrangører som før oppgaven med å avholde de ulike
kongresser i 2022. I stedet for kan vi jo mimre
litt tilbake til kongressen i 2018 som ble avholdt i Åsgårdstrand med Oseberg Lodge som arrangør.
Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land, ser vi på den norske at 7/6 er det Unionsoppløsningen
1905, 21/6 er det Sommersolverv og 23/6 er det St. Hansaften. I juli er det H. M Dronning Sonjas
bursdag 4/7, H.K.H. Kronprins Haakon Magnus fyller år 30/7 og 29/7 er det Olsokdagen. På den
canadiske kalenderen finner vi 21/6 Father`s Day og National Indigenous Peoples Day, 22/6 Discovery Day, 24/6 St. Jean Baptiste Day, 1/7 Canada Day, 1/7 Memorial Day, 9/7 Nunavut Day 13/7
Orangemen`s Day, 30/7 Tisha B’Av 31/7 Eid ul Adha. På kalendren for
USA er følgende dager markert: 1/6 Statens dag (Kentucky, Tennessee), 1/6 Jefferson Davis fødselsdag, 6/6 D-dagen, 11/6 Kamehameha dag (Hawaii), 14/6 USAs hærs
grunnleggingsdag, Flaggets dag og Bunker Hill-dagen (Massachusetts), 19/6 Slaveriets
opphør (Texas), 20/6 West Virginia-dagen, 20/6 Den amerikanske ørnens dag, 21/6
Farsdagen, 3/7 ”Uavhengighetsdagen” erstatningsdag 4/7 Uavhengighetsdagen 13/7
Nathan Bedford Forrest Day, 14/7 Bastille Day 24/7 Pionerdagen (Utah), 26/7 Foreldrenes dag, 27/7 National Korean War Veterans Armistice Day, 30/7 Tisha B’Av, 31/7 id
al-adha — offerfesten. Minner om at mange av disse dagene i Canada og USA kan være
lokale og variere fra stat til stat. Mer om info finner du på Google eller andre søkesteder.
Selv om jeg vet at noen av våre medlemmer har hatt litt uhell i trafikken og ellers har
noen sykdomsplager, håper jeg alle har kommet seg gjennom den første coronatiden uten de helt store plagene. Nyt de
fine sommerdagene vi har nå de første dagene av juni. Så håper jeg å se dere søndag 14. juni kl. 12.00 og noen timer
utover til vår tradisjonelle pannekakefrokost.
Sven Anders, redaktør

Ny adressen

President Tor Arild Halvorsen har solgt sitt hus i Egersund, og funnet ut at Bryne var et bra sted
å flytte til. Hans nye adresse er; Gamle Hognestadveg 11 4040 Bryne. Telefon nr. og E-mail adr. Er den samme som
tidligere. Mvh. Ole Hillestad D8 sekretær

GOD SOMMER TIL ALLE SONS OF NORWAYS MEDLEMMER
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 - 3. lørdag kl. 18.30

