OSEBERG AVIS
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Nr. 6/7—31. årgang
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg
Juni/Juli 2011

Velkommen til medlemsmøte tirsdag 14. juni kl.
19.00 i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie
Dette blir det siste medlemsmøtet før sommeren. Håper du tar deg tid til å komme da. Foruten den vanlige forretningsdelen håper vi å få besøk av representanter fra Incestsenteret og Osebergskipet som vi jo bevilget litt
penger til på maimøtet. Tid til hyggelig prat og noe å bite i blir det også. Har du anledning ta gjerne med en
liten gevinst til utlodningen.

Årets pannekakefrokost finner sted søndag 19.
juni kl. 12.00 i Kongslysveien 10 Eik
Også i år kan vi ønske velkommen til den tradisjonelle pannekakefrokosten 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
tar med bord og stoler selv. Ta gjerne med noen venner. Inngangspenger: Voksne kr. 40,-/
barn kr. 20,-. Er du usikker på veien eller om været legger hindringer i veien for arrangementet, så ta kontakt på tlf. 33 36 88 61 eller 48 12 72 01. Velkommen. 19. juni er også Fathers
Day i USA så i år kan du feire FAR med pannekaker på Eik

Årets store lotteri
er i startgropa og til det trenger vi medlemmenes hjelp til å skaffe gevinster. Styret er i gang med å skaffe steder vi kan sitte og selge lodder. Vi regner med å starte loddsalget i månedskiftet august/september med trekning i november. Har du noe å bidra med, enten gevinster eller noen timer å avse til å selge, så ta kontakt med
styret på medlemsmøtet eller pr. telefon.

Tirsdag 7. juni kl. 18.00 blir det bueskyting
sammen med Edvard Munch Lodge på banen til Horten Bueskytterforenings . Bli med å treff gode venner, enten rundt blinken eller ved kaffen. Vanlig opplegg med servering og lotteri.

Vi gratulerer
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 W. Ferner
15/7 Dennis G. Sørensen, 17/7 Eli Strøm
23/7 Sondre A. Kjønnerød

1. JULI CANADA DAY

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

B
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Redaktørens betrakninger
Så er vi kommet til det siste innemøtet før sommerferien. Håper du setter av tid til denne kvelden sammen med gode
venner i Sparebankens kantine. Men før vi kommer så langt vil jeg se litt på det som har skjedd i mai.
Tirsdag 3. mai markerte Edvard Munch sin 17. års dag samtidig som de hadde fått besøk av Eddie Ferreira og Jan Brønnich som fortalte og viste bilder fra sin rotur på Missisippi høsten 2010. En flott kveld med gode venner i Horten. Tirsdag 10. mai markerte vi at det var 30 år siden det første medlemsmøtet ble avholdt i lodgen vår. Det ble servert flott marsipankake med Gratulere med 30 år og andre kaker. Under den sosiale delen leste Brit W. Kibsgaard litt fra den første
tiden for Sons of Norway i Norge. Denne historien og mer finner du på www.sonsofnorwayoseberg8001.no Sammen
med medlemmer fra Edvard Munch Lodge kom også Turid Centineo fra Tampa Lodge og Aud Helen Hliviak fra Hartford Lodge. En riktig hyggelig kveld ble det.
Fredag 6. mai hadde vi vår siste bowlingkveld på Sjøsiden Bowlingsenter som nå er nedlagt. Fredag 20. mai testet vi den
nye banen på Kilden. Vi får ta en test også i Horten før vi avgjør hvor vi havner til høsten. Har nå fått beskjed om at
årets bowlingturnering i Arendal finner sted 8. oktober. Hold av datoen, mer informasjon kommer senere.
Som vanlig i mai dro en gjeng opp til Rønneberg Gartneri og gjorde unna blomsterkjøpet. Etterpå samlet vi oss på benkene utendørs og nøt medbrakt kaffe og kaker. Som vanlig stilte eieren velvillig opp med blomster og annet som vi loddet ut mens vi koste oss med det medbrakte. For dere som ikke kunne komme i år: Neste års tur blir mandag 14. mai.
Som dere ser på 1. siden blir det medlemsmøte tirsdag 14. juni og pannekakefrokost søndag 19. juni. Håper du har anledning til å være tilstede på begge disse arrangementene. Ta gjerne med en venn eller flere.
Ellers skjer det mye annet også rundt omkring i juni/juli. Først ute er Edvard Munch som inviterer til den tradisjonelle
bueskytterkvelden tirsdag 7. juni kl. 18.00 på banen til Horten Bueskyttere. Ellers er det Utvandrerfestival i Kvinesdal og
4th of July arrangement i Oslo. Vi er også takknemlig om du gir oss et tips dersom det kommer medlemmer fra andre
siden av dammen på besøk. Kanskje kan vi ordne et lite treff på sparket?
Så er vi kommet til side 3 i historieboka vår: Det andre medlemsmøtet i lodgen vår ble avholdt på Grand Hotell onsdag
10. juni 1981 kl. 19.00. Av informasjonen som ble sendt ut i forkant kan vi lese at lodgen hadde fått 8 nye medlemmer
pluss at en del var i ferd med å ordne overførsel fra lodger i USA/Canada. På møtet 10/6 skulle det tas beslutning om et
utearrangement i august og Arild Andersen skulle vise lysbilder fra en reise i USA.
Så håper jeg vi sees på noen av arrangementene den nærmeste tiden. God sommer
Hilsen Sven-Anders Kjønnerød

Utvandrerfestivalen i Kvinesdal
Avholdes i tiden lørdag 25. juni til lørdag 2. juli. Hele programmer finner du
på www.sorlandetutvandrersenter.no

4th of July
USA`s Independence Day feires i Frognerparken, Oslo søndag 3. juli. Mer info
på www.accn.no
IDIOT SIGHTING
I live in a semi rural area. We recently had a new neighbor call the local township administrative office to request the removal of the DEER CROSSING sign on our road. The reason: 'Too many deer are being hit by cars out here! I don't think
this is a good place for them to be crossing anymore.' From Kingman, KS
IDIOT SIGHTING IN FOODSERVICE
My daughter went to a local Taco Bell and ordered a taco. She asked the person behind the counter for 'minimal lettuce.' He
said he was sorry, but they only had iceberg lettuce . From Kansas City
IDIOT SIGHTING
I was at the airport, checking in at the gate when an airport employee asked, 'Has anyone put anything in your baggage
without your knowledge?' To which I replied, 'If it was without my knowledge, how would I know?' He smiled knowingly
and nodded, 'That's why we ask.' Happened in Birmingham, Ala.
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 Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legion Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

