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Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg

Juni/Juli 2015

Det siste medlemsmøtet før sommerferien avholdes tirsdag 9. juni kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien
Som vanlig åpner vi møtet med en liten forretningsdel, før vi går over til det sosiale med foredrag, kaffe og noe å bite i.
denne kvelden får vi besøk av Trond Barth Andersen som vil fortelle og vise bilder om Gokstadskipets kopi ”Viking” sin
dramatiske ferd over Atlanteren i 1893. Båten deltok på Verdensutstillingen World`s Columbian Expositon i 1893 i Chicago som markerte 400 års jubileet for Christoffer Columbus oppdagelse av Amerika.
Håper du setter av tid til å være sammen med gode venner på det siste medlemsmøtet på denne siden av sommeren.

Søndag 14. juni kl. 12.00 er det igjen tid for panneKakefrokost i Kongslysveien 10
Også denne gangen møtes vi i hagen til Kjønnerød, Kongslysveien 10, Eik. Rett i nærheten av Speiderhuset
hvor vi avholder våre medlemsmøter. Her blir det servert amerikanske pannekaker med sirup, kaffe/te og brus
til barna. Det er muligheter for å teste kunnskapene sine på en liten natursti, og det blir sikkert også tid til litt
hesteskokasting. Ta med familie og venner. Pris kr. 40,- for voksne og kr. 20,- for barn under 12 år Fint om
du kan ta med stoler og bord. Vi har en del, men det er kanskje ikke nok til alle, så har du anledning til å putte
noen ekstra i bilen så hadde det vært fint. En liten utlodning blir det også, så har du anledning til å ta med en
liten gevinst hadde det vært hyggelig. Er du usikker på veien, eller om det blir noe arrangement pga. usikkert vært, ta kontakt på tlf. 94982981 eller 48127201.

Utvandrerfestivalen i Kvinesdal
avholdes i tiden 27/6 til 5/7. Det åpner med Knabendagen, den 28/6 er det Fjotlandsdagen, 30/6 International Night på Menighetshuset, 1/7 er det Fedadagen,
2/7 Promenadeløpet og konsert i Kvinesdal Kulturhus. 3/7 er det kulturfest i
Kvinesdal Kulturhus, 4/7 Bygdedag i Liknes og Utvandrerfest i Idrettshallen.
5/7 er det norsk/engelsk gudstjeneste. Hele programmet finner du
www.utvandrerfestival.no

Feiringen av 4th of July

Finner sted i Frognerparken lørdag 4. juli mellom kl. 12.00 og 17.00. Her blir det mye underholdning, masse
amerikansk mat både for prøvesmaking og salg, stort lotteri med mange fine
gevinster og mye, mye mer. Hele programmet kan du se ved å gå inn på
www.accn.no

Du husker vel å ta vare

på brukte frimerker, telekort og lignende. Og selvfølgelig kaster du ikke ringen på
brus– og øl-boksen før panter den? Ta med alt du har på et medlemsmøte så skal vi sørge for at det kommer til rette vedkommende. Vi har også samlebokser til frimerkene hvis du trenger det.

Vi gratulerer

6/6 Turid Flater, 9/6 Anne-Grethe Livingston, 13/6 Sandy Ginsberg, 14/6 Torild Trolsrud, 15/6
Reidar Christoffersen 2/7 Kari Mette Ringdal Helle, 13/7 Arild Andersen, 15/7 Dennis G. Sørensen,
17/7 Eli Strøm, 17/7 Anne Bjørge Getz, 19/7 Jan W. Thorsen,
21/7 Paul Bergan, 29/7 Brit Ekman Gjertsen

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
Tiden går fort, og vi er snart klare til det siste medlemsmøtet før sommerferien. Som dere ser kan det blir en interessant
kveld med en fin foredragsholder og tema som bør interesse mange, både med tanke på USA og at vi har Osebergsskipet i nærheten. Og nede på havna bygges det stadig nye kopier av vikingskip, så kanskje blir det også satt i gang bygging av en ny kopi av Gokstadskipet? Håper alle er ferdig med å gjøre hagen fin og at båten ligger på vannet så du kan
unne deg noen timer sammen med gode venner i hyggelig selskap. Og du setter vel også av tid til vår tradisjonelle pannekakefrokost søndag 14. juni. Mer om begge arrangementene finner du på den andre siden.
På medlemsmøtet i mai ble det bestemt at vi skulle støtte Ski for Light med 1000 kr. Samtidig ble det bestemt at vi skal
undersøke om det er interesse for å sende en deltaker med ledsager over i 2016. Da blir det arrangert i tiden 24. til 31.
januar in Bellaire, Michigan. Så er det noen som vet om aktuelle kandidater så ta kontakt med styret. Ellers var det jo
alles fødselsdag denne kvelden, så medlemmene koste seg med nydelige hjemmebakte kaker og kaffe.
Også i får var det flere som hadde tatt turen til Rønneberg Gartneri for å kjøpe inn det en trengte til hagen. Etterpå var
det kos med kaffe og kaker i hagemøbel-avdelingen. Og som vanlig var vertene rause med gevinster til lotteriet.
Våre bowlere har tatt sommerferie nå, og starter opp igjen rundt 20. august. Men det er jo lov å ta kontakt med andre
bowlere hvis du har lyst til å ta bowlingkveld i sommer. Det behøver jo ikke være å fredager.
Våre Flittige Liser har sin sommeravslutning lørdag 6. juni hos Solveig Sende Kjønnerød. Sommeren står for dør, og
mange skal vel ut på tur. Noen legger ferien i Norge, mens andre drar lenger av gårde. Men det er vel få som skal så
langt som vårt Heritage-medlem Kristian J. Lien. Han skal som kjent på tur til Japan for å
delta på verdensspeiderleir. Vi ønsker han god tur og mange fine opplevelser.
Tar vi en titt på kalenderen så er vel Olsok 29/7 eneste spesielle dag i denne perioden i Norge.
I Canada feires Father`s Day 21/6. Samme dag er det National Aborginal Day. Og 1. juli er
det Canada Day. I USA er det Flag Day 14/6 og Father`s Day 21/6. 3/7 er det Independence
Day-markering og 4/7 er det Independence Day. 26/7 er det Parent`s Day.
Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god sommer og håpe at vi treffes på et av lodgens
arrangementer den kommende periode. Neste avis kommer ut i månedsskiftet juli/august.
Med broderlig hilsen Sven Anders, redaktør

Besøk på Granby Gård. I anledning D8`s styremøte i
Trondheim ble hele styret invitert til Granby Gård for å se på Utvandrermuseet som er etablert der av
eierne, Inger Aslaug Granby og hennes mann Åge Sandvold, som hadde brukt de siste årene til å
bygge opp Utvandrermuseet. Etter en orientering av eierne om gården og samlingene der, ble vi servert lunsj før vi fikk tid til å rusle rundt og studere alle bilder og plakater – som fortalte historien om
utvandringen fra Selbu. Gården ble ryddet av Inger
Aslaug Granbys forfader – Kristen P. Garberg - som
hadde tjent gode penger på sin deltakelse i gullrushet i
Nome. Pengene ble investert i en gård i Selbu i 1912
etter at han kom hjem fra USA i 1909 – gården Granby. Gården var nå gjort om til et
utvandrermuseum som med informative plakater og bilder viste tiden fra utvandringenes begynnelse fram til i dag med særlig vekt på utvandringen fra Selbu.
Ikke minst viste bilder etc at 6, kanskje 7 av de 18 stifterne av Sons of Norway, kom
fra denne bygda!
En interessant opplevelse for oss som er opptatt av utvandringshistorie å få oppleve
dette stedet som ingen av oss visste noe om – og som vi absolutt anbefaler andre å
besøke! Se mer på http://www.granby.no/utvandring.html

Hamar Lodge inviterer til åpning av Leet Christopher skole lørdag 6. juni 2015 kl. 12.00 ved Migrasjonsmuseet i
Ottestad. Det blir musikk av skolekorps, tale av Knut Djupedal og åpning av skolen ved Richard Christopher. Etter åpningen vil det
være anledning til å få seg litt grillmat i museets borggård. Det vil selvsagt være mulig å se interiøret av skolehuset og kanskje høre
Richard Christopher spille på skolens orgel. Christopher, som selv gikk på denne skole som barn, berget den fra rivning i 1968. Senere donerte han skolen med inventar til museet. Mer info om arrangementet og annet som skjer rundt omkring i Mjøs-traktene kan
du finne på www.hamarlodge.no
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

