Osebergs Avis
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Nr. 6/7 — 34. årgang
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg

Juni/Juli 2014

Siste medlemsmøte før ferien avholdes tirsdag 10.
juni kl. 19.00 på Villa Møllebakken, Tønsberg
For de som er godt kjent i Tønsberg er dette det gamle biblioteket som ligger ved siden av Haugar Kunstmuseum. Gateadresse: Villa Møllebakken, St. Olavsgt. 6, 3126 Tønsberg. Kommer dere inn til Tønsberg fra E18
følg Fv 325 forbi Farmandstredet og så ligger det på høyre hånd. Ta til høyre i lyskrysset. Det er kort spasertur
fra jernbane og buss-stasjon. Parkering: Midtveis i bakken opp mot Haugar Kunstmuseum ligger den hvite
sveitservillaen fra 1880-tallet. Sving til høyre ved villaens bakside, og fortsett forbi huset til parkeringsplassen,
som finnes bak husets kjøkkeninngang. Program: Omvisning i selskapslokalene med informasjon om villaens
historie og dens eiere ved Turid Johanne Bull Dalby som er oldebarn av eiendommens første kjente eiere, Aslaug og Johannes Hartvig Bull. Det blir som vanlig en forretningsdel og tid til kaffe med nogot attåt og en liten
utlodning. Håper mange setter av denne dagen for å være sammen i hyggelig selskap.

Våre Flittige Liser
har sitt avslutningsmøte fredag 20. juni hos Solveig Sende Kjønnerød, Kongslysveien 10,
Eik. Som vanlig på denne kvelden blir det kjøpt inn mat fra felleskassa til Flittige Lisene.
Det er derfor fint om du kan gi beskjed i god tid på tlf. 48127201 om du kommer så vertinnen får kjøpt inn det som trengs eller om det er noe annet du lurer på. Drikke til maten og
ellers utover kvelden må hver enkelt ta med selv. Kaffe eller te blir servert.

Bowlingen
har tatt sommerferie og vi regner med å starte opp våre faste fredagskvelder med bowling i løpet av august.

Utvandrerfestivalen
blir arrangert i Kvinesdal i tiden 28. juni til 6. juli. Her er det mange arrangementer som kan anbefales. Hele
programmet og andre nyttige opplysninger finner du på www.utvandrerfestival.no

4th of July
blir i år arrangert for 29. gang i Frognerparken i Oslo søndag 29. juni fra kl. 12.00-17.00 Alle nødvendige opplysninger finner du på www.accn.no

Vi gratulerer
6/6 Turid Flater, 9/6 Anne-Grethe Livingston, 12/6 Ingebjørg Kilde, 13/6 Sandy
Ginsberg, 15/6 Reidar Christoffersen, 14/6 Torild Trolsrud 2/7 Kari Mette Ringdal Helle, 15/7 Dennis G. Sørensen, 17/7 Eli Strøm, 17/7 Anny Bjørge Getz, 19/7
Jan Wettre Thorsen, 21/7 Paul Bergan,
29/7 Brit Ekman Gjertsen
GOD SOMMER ØNSKES ALLE
MEDLEMMER OG
DERES FAMILIER

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

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 48064201 toot-soe@live.no
Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Kasserer Bjørn Kristiansen. T. 99105653
bjornogkari@hotmail.no Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Medl.sekr. Anne Lise
Berenger T. 92852787 annelise3140@hotmail.com Marshall Kari Bjerkgård T. 33368884. Torild Trolsrud T. 33062934
tor-trol@online.no Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 95884603 ingun.r.larsen@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536
Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596

Redaktørens betraktninger
Etter lengre tid med fint vær, er det å håpe at sommeren er kommet for å bli. Tirsdag 10. juni har vi vårt siste møte før sommeren
setter inn for fullt. Denne gangen møtes vi i Villa Møllebakken i Tønsberg. Denne flotte sveiservilla var i min oppvekst biblioteket i
Tønsberg, men har en historie lenge før det. Det er i dag en stiftelse som driver stedet og det er pusset opp og fått tilbake sin gamle
stil. Det kan bli interessant å få høre bygningens historie fra 1800-tallet og frem til dagens bruk. Håper mange setter av denne dagen
og tar en siste kveld med gjengen før ferien. Det er kort spasertur både for de som velger tog eller buss, og for de som kjører er det
parkering like ved huset. På mai-møtet hadde vi som kjent besøk av Bernt Christensen som fortalte oss om Svend Foyn, en av Tønsbergs store menn. Så både i maiog juni stoTønsberg-historiens tegn. Håper vi kan bli kjent med andre byer– og steder senere. I mai
hadde vi også vår årlige tur til Rønneberg Gartneri. Etter at de fremmøtte hadde gjort unna handleturen i gartneriet samlet vi oss inn
og koste oss med medbrakt kaffe og kaker. Og som alltid var betjeningen rause med gaver til lotteriet og de ga oss en fin innføring i
de forskjellige planter som ble utloddet. Og til dere som ikke fikk vært med i år, sett allerede nå et kryss for 13. mai 2015.
En titt på kalenderen viser at vi i Norge feirer Unionsoppløsningen 7. juni og ellers er det pinse 8. og 9. juni. 29. juli feirer vi Olsok. I
USA er det Fathers Day 15. juni og 4. juli er det Independence Day. I Canada er det National Aboriginal Day 21. juni og 1. juli er
det Canada Day. Så du finner alltid en dag i våre 3 ”land” som du kan bruke som unnskyldning for ta en fest.
Dette er siste avis før sommeren. Derfor tar jeg med noen opplysninger om det som skal skje
til høsten. Lotteriet vårt starter i månedsskiftet august/september og gevinster mottas fortsatt
med takk. Vi skal også delta på Safari-messen i Oseberg Kulturhus helgen 28. og 29. september. Vår aktivitetsleder har flere planer for høsten, bl.a. søndags fotturer hvor vi kan kose oss
med medbrakt kaffe og mat og kanskje bli litt mer kjent i området vi går tur. Hun tar gjerne i
mot tips om steder vi kan besøke. Mer info om disse arrangementene kommer i augustavisa
som kommer ut i månedsskiftet juli/august, så følg med og bli informert om hva som skjer i
høst.
Til dere jeg ikke treffer på juni-møtet: Ha en fin sommer sammen med familie og venner.
Med broderlig hilsen Sven-Anders, redaktør

Tirsdag 12. august er det medlemsmøte og grillaften på Horten MC-klubbs lokaler på Nykirke. Mer info i neste avis.

Søndag 17. august er det pannekakefrokost hos fam. Kjønnerød, Kongslysveien 10, Eik. Mer info i augustavisa.
Kongressen til D8

avholdes i Egersund i tiden 12. til 15. juni. Det er 47 deltagere inkl. D8-styret og gjester fra USA,
Internasjonal president Marit Kristiansen og CEO Eivind Heiberg. Det er oppnevnt 3 komiteer som skal behandle 16 saker som er
innsendt fra lodgene i Norge. I finanskomiteen sitter Solveig Sende Kjønnerød sammen med Liv Refstie fra Bernt Balchen Lodge og
Sigbjørn Schmidt fra Ryfylke lodge. Som en forsøksordning har det foran denne kongressen vært en nominasjonskomite som vil
legge frem sin innstilling til nytt D8-styre for de kommende 2 år. Pga. bestemmelsene om varigheten en kan sitte i de ulike posisjoner ligger det an til store endringer i D8-styret denne gangen. På alle distrikts-kongressene ligger det denne gangen et likelydende
forslag om å innføre nominasjonskomiteer også på distrikts– og internasjonalt plan, i likhet med det som finnes for lokallodgene.
Foruten å fatte vedtak i de innsendte forslag skal delegatene også avgjøre hvor distriktskongressen skal avholdes i 2016. Fra Oseberg
reiser som kjent Solveig Sende Kjønnerød, Torild Trolsrud og Kari Bjerkgård som delegater. Vi ønsker dem lykke til.

Tubfrim har sendt ut informasjon om resultatet for 2013. Det viser at de har fått inn 650.000 kr. i Tubfrim-midler til utdeling i
2014. Pengene går til forebyggende og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge samt til forebygging og bekjempelse av tuberkulose. Men for å kunne fortsette dette viktige arbeide er de avhengige av at alle fortsetter å sende
inn frimerker, alle typer postkort, stedskort, julekort og prospektkort. De tar også imot telekort, ring kontantkort og alle andre plastkort i ”kredittkortformat”, både norske og utenlandske. Mer info og bilder finner du på www.tubfrim.no Så alle medlemmer: Fortsett
å samle inn alt du kan og ta det med på medlemsmøtene utover så vil vi videresende det til Tubfrim.

Boksringer

fra brus– og øl-bokser mottas også med takk. Til kongressen i Egersund vil vi ha med en stor sekk som skal
overleveres til Carl-Johan Holm sammen med ringer fra alle de andre lodgene i Norge. For 2 år siden trengte han tilhenger for å få
med seg alt. Inntekten av disse ringene går som kjent til å lage protester i u-land.

Grasrot-andelen

er noe alle som har spille-kort kan delta på. Alt du trenger å gjøre er å be din tippe-kommisjonær registrere ditt spillekort på Sons of Norway/Oseberg Lodge, org.nr. 982 843 596 Deretter vil lodgen motta 5% av det du spiller for fra
Norsk Tipping uten at du blir belastet for dette. Det er 12 medlemmer som har registret sitt kort på lodgen og hittil i år har det gitt
oss ca. 800 kr. i inntekter. Er du neste medlem som gir lodgen grasrot-midler?
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

