Oseberg Avis
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Nr. 6-7—30. årgang

Juni—Juli —2010

Siste medlemsmøte før ferien avholdes tirsdag 8.
juni kl. 19.00 i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie
Som vanlig åpner vi medlemsmøtet med en liten forretningsdel. Deretter blir det sosialt samvær med noe å drikke og bite i. En liten
utlodning blir det også. Fint om du kan ta med en liten gevinst. Det er også lov å ta med en venn eller to. Kanskje er de interessert i å
bli medlemmer senere? Nå burde vel båtpuss og hagestell være ferdig, så da passer det vel med en liten frikveld blant gode venner
tirsdag 8. juni i kantina til Nøtterø Sparebank. Vi sees vel?????

Pannekakefrokost søndag 20. juni k. 12.00
Årets pannekakefrokost avholdes en uke senere enn vanlig. Dette skyldes at D8-kongressen avholdes den helgen
vi vanligvis har pannekakefrokost. Vi samles hos fam. Kjønnerød, Kongslysveien 10, Eik. Det blir servert amerikanske pannekaker med sirup, kaffe og brus til barna. Det blir ulike aktiviteter som hesteskokasting, natursti osv.
Det er fint om du har anledning til å ta med bord og stol selv. Ta gjerne med noen venner. Inngangspenger kr. 40,/barn kr. 20,-. Er du usikker på veien eller om været legger hindringer for arrangementet, ta kontakt på tlf.
33368861 eller 48127201. Håper vi sees.

Nytt medlem
På maimøtet ble Ole Andreas Svendsen, Breidablikkveien 36, 3910 Porsgrunn opptatt som medlem. Velkommen til oss.

Våre Flittige Liser
Har ikke noe vanlig møte i juni. I stedet blir det hyttetur helgen 4. til 6. juni. Sted for augustmøtet er ikke fastsatt ennå.

Bowlingen
Vi gratulerer

Hadde sin siste bowlingkveld før ferien fredag 28. mai. Vi starter opp igjen omkring skolestarten i august. Mer info i neste avis.

12/6 Ingebjørg Kilde
13/6 Sandy Ginsberg
15/6 Reidar Christoffersen
14/6 Torild Trolsrud
17/6 Tom Erik Green
2/7 Kari Mette Ringdal Helle
4/7 Jan Ferner
15/7 Dennis G. Sørensen
17/7 Eli Strøm
23/7 Sondre Kjønnerød

Skal du til USA/CANADA?
OK-Reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
Med ektefelle og barn på alle flyreiser.
For mer info og bestilling, kontakt

OK REISER
Elveveien 21, 4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 02 04—www.usaexperten.no
firmapost@usaexperten.no
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Redaktørens betraktninger
Vi er nå kommet til de siste arrangementer før sommerferien. Bowlerne har tatt ferie, De Flittige Liser avsluttet vårhalvåret med en
hyttetur helgen før medlemsmøtet. Tirsdag 8. juni er det medlemsmøte og søndag 20. juni er det pannekakefrokost. Etter det er det
vel forhåpentligvis sol og glade dager som venter på oss. Vi ønsker også våre egne og de øvrige lodgers delegater lykke til med
kongressen i Kvinesdal 11.-13. juni. Håper det de kommer frem til er til det beste for Sons of Norway og D8.
Tirsdag 4. mai var 14 av Osebergs medlemmer på besøk hos Edvard Munch. Det ble en hyggelig og interessant kveld. Etter en kort
forretningsdel ble ordet gitt til 2 representanter for DIS (data i slektsforskning). De ga en grei informasjon om hvordan en kan gå
frem for å finne slektninger. Vi tok en kort pause for å nyte noen nydelige snitter før ordet igjen gikk til DIS-gutta. Kvelden ble avsluttet med kaffe og kaker og loddtrekning. Håper å se like mange Oseberg-medlemmer i Horten den 31. mai til bueskytingen.
Oppmøtet på vårt mai-møtet var vel ikke helt som forventet. Om det skyldes båtpuss og hagearbeide eller at noen fikk avisen sent
vites ikke. Jeg har nemlig i etterkant fått høre at mange ikke fikk avisen før etter møtet. Posten skal frem, heter det jo så fint. Maiavisa ble levert på postkontoret mandag 3. mai og da burde den ha rukket frem til medlemmene før møtet den 11. mai. Denne avisa
går i posten mandag 31. mai så jeg håper alle får den før den 8. juni.
På medlemsmøtet vårt i mai ble et besluttet å støtte det nyopprettede LundFund med kr. 1500,-. Fondet vil bli en del av ”The Sons of
Norway Foundation” i form av stipend for å fremme den norske kulturarv og kunne gi støtte til våre medlemmer, lodger og det norske fellesskapet. Det er også mulighet for enkeltmedlemmer å gi et bidra, stort eller lite. Bidrag kan evnt. Overføres til Osebergs konto 270.07.09031 så kan vi sende dem videre, eller direkte til SoN`s internasjonale konto 7325.05.25688. Husk å oppgi navn/medl.nr/
lodge/Distrikt.
For de som tok turen til Rønneberg Gartneri den 18. mai ble det en flott kveld. Etter at alle hadde shoppet det de skulle (eller litt
mer) ble det kaffe og noe å bite i ute i den første varme kvelden for sommeren. Som vanlig var betjeningen rause med gevinster så
jeg tror alle kom hjem med mer enn de hadde handlet. Neste års tur til Rønneberg er 19. mai, så sett et kryss i kalenderen for 2011.
Så håper jeg å se mange av dere den 8. juni på medlemsmøtet og den 20. juni på pannekakefrokosten.
Og til dere alle: GOD SOMMER
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Lotteri
Også i år ønsker vi å få gjennomført et lotteri. Håpet er derfor at medlemmene kan være behjelpelig med å skaffe gevinster. Eventuelle gevinster kan leveres til Brit W. Kibsgaard eller til noen i styret. Vi vil komme tilbake med mer info om hvor vi skal ha stand
osv. i neste medlemsavis. Vi regner med å starte salget i månedskiftet august/september og trekning i november.

Internett/e-post
Internett og e-post er mer og mer brukt innen Sons of Norway. Det medfører dessverre at færre og færre medlemsaviser finner veien
til våre medlemsmøter. Skulle du imidlertid ønske å få dem sendt til din PC, så send din e-postadresse til: for Edvard Munch Lodge,
send til waa@wilfredaasheim.com for Terje Vigen, send tl brynhildk@live.no for Dalbuen Lodge, send til thor.rodland@dabb.no for
Eidsvold Lodge, send til astrid@egprodukter.no for Bergen Lodge send til til jensen.e@mac.com og for å motta avisa for Ryfylke
Lodge send din e-post adresse til o-harald@online.no for Leiv Eiriksson Lodge, send til inge.nodand@gmail.com
Ønsker du å motta Osebergs medlemsavis på mail så send din e-postadresse til svkjoenn@online.no

4. juli markering i
Frognerparken
For 25. gang kan ACCN invitere alle til å feire den amerikanske uavhengighetsdagen 4th of July i Frognerparken i Oslo. I anledning 25. års
jubileet blir det feiret 3 dager til ende. Det åpner fredag 2. juli på Grand
Hotell med bl.a. underholding av Felix Perkli og Kenya Emil. Fra kl.
16.00-20.00. Pris kr. 200,- Lørdag 3. juli er det Kunst, underholdning og
stille auksjon fra k.l 13.00-16.00 på Rica Victoria Hotell. Pris kr. 225,-.
Søndag 4. juli er det full fart i Frognerparken fra kl. 12.00 med underholdning, mange salgs– og demonstrasjonstelt osv. For mer info, klikk deg inn
på www.accn.no

GOD SOMMER
Søster Lodger: Fredriksen Lodge 3.125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legon Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

