Osebergs Avis
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Nr. 6/7—33. årgang
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg

Juni/Juli 2013

Onsdag 12. juni kl. 19.00 avholdes medlemsmøte i
lokalene til Sandefjord Skytterklubb, Foksrød
Legg merke til at vi denne gang avholder medlemsmøte på en onsdag og at vi har forflyttet oss til sydfylket—
nemlig til Sandefjord Skytterklubbs lokaler på Foksrød, i nærheten av OBS kjøpesenter. Vi starter som alltid
med en kort forretningsdel, før vi avslutter kvelden og vårsesongen med

rekebord og det som hører til

De som ønsker noe sterkere enn kaffe/te eller mineralvann å
drikke til rekene, må selv ta dette med seg. En liten utlodning blir det også, så kan du ta med en liten gevinst er
det hyggelig. Og som alltid når Osebergs medlemmer møtes går praten livlig rundt bordene gode venner imellom. Håper vi sees onsdag 12. juni.
Veibeskrivelse: Pga. arbeider på E18 må de som kommer nordfra ta av ved Tassebekk (merket Torp/Foksrød)
og kjøre Raveien/gamle E18 frem til Foksrød, følg skilt Foksrød V over broen over E18 og forbi noen industribygg. Når dere ser et skilt med Åsmund Berg/Bikepack med mer sving til venstre. I en slakk venstresving
kjører du rett frem selv om det ser ut som veien er borte. Følg grusveien til du ser huset. Vi skal forsøke å merke veien så godt som mulig. Har du problemer med å finne frem, ta kontakt på tlf. 95884603
Våre Flittige Liser avholder sin sommeravslutning fredag 7. juni kl. 18.00 hos Solveig Sende Kjønnerød, Kongslysveien 10, Eik. Pga. matbestilling er det ønskelig med påmelding denne gang. Ta kontakt med
Solveig 48127201 snarest for påmelding og eventuelt andre ting du lurer på. Det du skal drikke til maten og
utover kvelden må medbringes. Kaffe/te serveres. Denne kvelden kan du la strikketøyet være hjemme, kun
snakketøyet skal brukes. Og det tror jeg ikke skal bli noe problem, kjenner jeg damene rett.

Søndag 9. juni kl. 12.00 er det pannekakefrokost i tradisjonelle former på Eik
Vi samles i hagen til fam. Kjønnerød, Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg. Her blir det servert amerikanske
pannekaker med sirup, kaffe og brus til barna. Det blir muligheter for å teste kunnskapene sine på en natursti og vi tester oss i hesteskokasting. Ta med familie og venner. Pris kr. 20,- for barn under 12 år/ellers
kr. 40,-. Fint om du kan ta med stoler og bord. Vi har en del men det er fint om du kan ha noen ekstra med
i bilen. Det blir premiering i de ulike konkurranser og en liten utlodning. Er du usikker på veien eller om
det blir noe arrangement pga. usikkert vær, så ta kontakt på 481272 01 eller 94982981. Hyggelig med
besøk fra andre lodger også.

Lotteri

Også i år tar styret sikte på å avholde vårt tradisjonelle årslotteri. Dersom du kan være behjelpelig med en
liten gevinst, så ta kontakt med noen i styret eller på et av møtene. Vi regner med å starte opp i månedsskiftet august/
september med å dele ut loddark til medlemmene og sitte rundt på butikksentra.

Vi gratulerer

6/6 Turid Flater, 9/6 Anne-Grethe Livingston, 12/6 Ingebjørg Kilde, 13/6 Olava Larsen, 13/6 Sandy
Ginsberg 15/6 Reidar Christoffersen, 14/6 Torild Trolsrud, 2/7 Kari Mette Ringdal Helle, 4/7 Jan W. Ferner, 15/7 Dennis G. Sørensen 17/7 Eli Strøm 17/7 Anny Bjørge Getz, 19/7
Jan Thorsen 21/7 Paul Bergan 29/7 Brit Ekman Gjerten

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
Så har vi lagt mai måned bak oss. Selv om vi kunne ønsket oss noe mer varme med så mange ekstra fridager, var vi i hvert fall heldig
med fint vær 17. mai og deler av pinsen. Og værgudene var også med oss på vårt kombinerte medlemsmøte og bueskytterkveld i
Horten. Det var hyggelig å se så mange fremmøtte, både yngre og noen litt eldre. Hyggelig at også Elsbeth Carling, president i
Christiania Lodge, hadde tatt turen til Horten for å være sammen med oss. Vi startet med en kort forretningsdel innendørs. Her ble
det bl.a. bevilget kr. 2.500,- til prosjektet Idrett mot rus. Etterpå trakk vi utendørs og de som ønsket å prøve bueskyting ble fordelt på
skivene og fikk utdelt bue, piler og annet nødvendig utstyr. Alle skjøt 15 piler, hvordan de 12 siste telte. Utover kvelden ble det servert pølser, potetsalat og annet tilbehør. Og selvfølgelig ble det tid til litt kaffe og hyggelig prat. Og loddsalget gikk strykende, faktisk ble vi utsolgt for første gang på lenge. Og for de som lurte på hvordan det gikk med bueskytingen, så kommer resultatene her:
Junior: Morgan 75, Daniel 40, Joachim 27, Kristian 10. Damer: Solveig 65, Kari 34, Elsbeth 31, Ingun 20. Herrer: Bjarne 78, Jan
76, Wilfred 75, Tore 75, Birger 67, Sven 61, Thor Otto 60, Martin 57, Bjørn 48, Arild 33, Fritz 15. Dagen etter tok mange av medlemmene turen til Rønneberg Gartneri for å gjøre de nødvendige innkjøp av blomster og annet for å pynte opp til 17. mai og pinse.
Og som vanlig benket vi oss sammen til litt kaffe og noe å bite i etter at det innkjøpte var vel plassert i bilene. Og betjeningen på
Rønneberg skuffet oss heller ikke i vår, men kom med en trillebår full av blomster og lignende til vår lille utlodning.
Også i juni blir det mange aktiviteter og velge mellom for våre medlemmer. 7. juni er det sommeravslutning for våre Flittige Liser
og søndag 9. juni er det tid for vår tradisjonelle pannekakefrokost. Medlemsmøte og rekeaften blir onsdag 12. juni. Mer info om disse arrangementene finner du på 1. side i vår lille medlemsavis. Og søndag 16. juni tar vi turen til Hadeland Glassverk. Håper mange
har anledning til å komme på ett eller flere av arrangementene. Selv om vi ikke har noen offisielle arrangementer i juli, er det hyggelig om du tar kontakt med noen i styret hvis du får besøk fra USA/Canada så skal vi forsøke å få til noe på sparket.
Mens mai måned var full av spesielle dager for Norges del, er det lite av dette i juni og juli, kanskje med unntak
av St. Hans-aften og Olsok. I Canada feires National Aboriginal Day 21/6 for å minnes og hedre de første innbyggere i landet. Dagen ble første gang feiret i 1996 og 1. juli er det Canada Day. I USA er det Father`s Day 16.
juni og 4. Juli er det Independence Day.
Siden dette er det siste medlemsbladet før sommerferien, ønsker jeg dere alle sammen en riktig god sommer. Enten dere skal tilbringe sommeren på terrassen hjemme, på biltur, båttur eller dere tar flyet fatt for å komme til
feriemålet — GOD SOMMER. Med broderlig hilsen Sven-Anders, redaktør

Søknad om medlemskap

Vi har mottatt søknad om medlemskap i
Oseberg Lodge fra Tore Hytten, Røråsvn. 22, 3114 Tønsberg De som var på medlemsmøtet i
mai har allerede fått hilse på ham.

Utvandrerfestivalen avholdes i Kvinesdal for 25. gang i tiden 29. juni til 7. juli.
Det er et rikholdig program med noe for enhver alder og smak. Fullstendig program finner du på
www.utvandrerfestival.no Mail: toralfha@online.no

4th of July

feires som vanlig for 28. gang i Frognerparken, Oslo og finner i år sted
søndag 30. juni. Program og mer info finner du på www.accn.no

Tur til Hadeland Glassverk

Søndag 16. juni har vi mulighet for å besøke Hadeland og få gratis omvisning
med guide på stedet., inkludert den store bunadutstillingen som er der for tiden. Siden vi har medlemmer i 4 fylker, er det enklest å
bruke personbiler og at vi samles utenfor Hadeland Glassverk kl. 11.00. For å vite hvor mange som kommer er vi avhengig av påmelding. Dette kan gjøres på et av våre arrangementer i juni eller på telefon til Kari Bjerkgård 33368884 eller 91103467 innen 12.
juni. Fint om du kan gi beskjed om du har plass til flere i bilen. Snakk med medlemmer i nærheten av deg og avtal samkjøring.

Brukte frimerker/ringer

av aluminium Vi har mottatt brev fra Tubfrim med takk for de 2,770 kg vi nettopp
har sendt dem Foruten alle typer frimerker tar de imot postkort, julekort osv., telekort, ring kontantkort og alle andre plastkort i
”kredittkortformat, både norske og utenlandske. Alt som ikke er ødelagt kan brukes. I fjor klarte Tubfrim å skaffe 650.000 kr. Pengene går til forebyggende og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge. Og du husker vel å ta
vare på ringene fra brus– og øl-boksene. Disse blir som kjent smeltet om og brukes til proteser som produseres og brukes i fattige
land. Ta alt med på et av våre arrangementer så skal vi sørge for at det kommer til rette vedkommende.

Skjærgårdstur 6. august

Bernt Balchen Lodge inviterer til skjærgårdstur på Sørlandskysten i flott, god, gammeldags skøyte. Det er avreise Kristiansand havn kl. 17.00 og retur kl. 21.00. Pris kr. 200,- som dekker leie av båt og reker. Det vil
bli anledning til å kjøpe drikke om bord. Det er plass til 40 personer, så her gjelder først til mølla får….. Påmelding til Fred Bjerke
mob. 9320 7377 eller e-post fredbjer@online.no innen 1. august, men det kan kanskje lønne seg å være tidlig ute.
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.
Nor-Bu Lodge 3-427
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30

