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Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway Vestfold, Buskerud, Telemark 

    Nr. 6/7— 36. årgang  Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg     Juni/Juli 2018 

Det siste medlemsmøte før sommerferien avholdes ons-

dag 13. juni kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien Eik 
Som vanlig har vi en liten forretningsdel hvor vi går gjennom rapporter og behandler de saker som eventuelt 

skal diskuteres og vedtas. Etterpå blir det som vanlig hyggelig prat rundt bordene og en liten servering. Noe å 

bite i samme med kaffen blir det også. Og kveldens tema blir helt sikkert 

Gode minner fra distriktskongressen 
Håper du setter av tid til å være samme med gode venner før vi drar hver vår vei i løpet av sommeren. 

Våre Flittige Liser har sin sommeravslutning hos Kari Bjerkgård, Sildreveien 44, 3123 Tønsberg 

fredag 15. juni.  Av hensyn til innkjøp av det som skal spises er det fint om du gir beskjed på forhånd om du 

kommer. Drikke til maten og ellers utover kvelden må hver enkelt ta med seg. Er det noe du lurer på så ta kon-

takt med Kari på tlf. 48 28 62 07 eller på medlemsmøtet onsdag 13/6. 

Sommeren er en tid hvor mange setter seg i bilen og tar en dags– eller kveldstur for å 

besøke gode venner. Her er noen tips hvis du ønsker å besøke gode venner i Sons of Norway.  

HAMAR LODGE inviterer til sommergrill lørdag 16. juni på Migrasjonsmuseet. Grillen er 

varm fra kl. 15.00. Ta med det du vil grille og drikke selv så sørger vi for at det blir kaffe å få. 

Ta med venner og bekjente og godt humør så møtes vi. Det blir underholdning. Inngang kr. 

50,- pr. pers. Det blir utlodning som på et vanlig medlemsmøte. 

CHRISTIANIA LODGE har medlemsmøte/rekefest onsdag 20. juni kl. 18.30. For å være sikker på at de har 

nok reker ønsker de bindende påmelding innen 13. juni på Lully Hillestad på hilleslu@online.no eller på tele-

fon 93 03 61 54. Pris kr. 110,-. Enten du ønsker å drikke vin eller mineralvann må du ta med det selv. De har 

møtene sine i American Lutheren Congregation, Fritznersgt 15, Oslo 

1. JULI feires den amerikanske nasjonaldagen i Frognerparken, Oslo mellom kl. 12.00 og 17.00. Det er fri 

inngang. Som vanlig blir det mye underholdning, salgsboder, smaksprøver, stort lotteri med mange fine ge-

vinster osv.  

Cruise med reiseleder arrangeres av usaexperten i tiden 23/11 til 3/12 2018. 

Pris fra kr. 19.980,- pr. pers. i delt dobbelrom/lugar. Turen går til Østlige Kari-

bien med Harmony of the Seas. Prisen inkluderer fly t/r Florida, 7 netter på Har-

mony of the Seas, alle måltider på båt, 2 netter på 4 stjernes hotell i Fort Laurda-

le, buss transer flyplass/hotell/cruisehavn/flyplass, reiseleder. Mer om kampanjen 

på usaexperten.no/cruise2018 

Vi gratulerer 6/6 Turid Flater, 14/6 Torild Trolsrud, 2/7 Kari  

Mette Ringdal Helle, 13/7 Arild Andersen, 18/7 Ingvild Kjær Venice,  

19/7 Jan Wettre Thorsen, 21/7 Paul Bergan, 29/7 Brit Ekman Gjerten 

GOD SOMMER ALLE SAMMEN 
 

 

 

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 



Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp. Torild Trolsrud T. 91639684 tor-trol@online.no Sekr./red.  

Sven Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Bjarne Rolland T. 91576042  

bjarne.rolland.br@gmail.com Akt. Leder Else Mari Christiansen T. 91889368 elsemarihassum@hotmail.no  Marshaller: Kari Bjerkgård  

 T. 48286207. Martin Bjerkgård T. 92638316 Arild Hassum T. 98009312 Wenche Jacobsen T. 45204780 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway.no Org.nr. 982 843 596  

Kont: Kr. 425,- Ektefelle/samboer 375,- Ungd. 16-21 år kr. 255,- Frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i hver måned 

Bankkonto: 2470.07.09031 Vipps135235 Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-001 

——————————————————————————————————————————————————————————— 

Redaktørens betraktninger 
Ifølge meteorologene har vi nettopp lagt bak oss den varmeste mai måned siden 1947. Og forhåpentligvis fort-

setter varmen også til langt ut på høsten. I hvert fall håper jeg at det fine været holder seg til kongressen i Ås-

gårdstrand om knappe 2 uker er over. Da har i hvert fall delegater og gjester opplevd Vestfold på sitt beste. Og 

med den innsatsen jeg vet mange av våre medlemmer har lagt ned så vil også det som skal skje inne på Grand 

Hotell i Åsgårdstrand gå greit. 

Hyggelig at mange av våre medlemmer har meldt seg på til banketten lørdag kveld. I tillegg til det som skal 

behandles inne i kongressalen er det å knytte bånd og nye vennskap mellom lodgene og enkeltmedlemmene en 

viktig del av slike kongresser. 

Bare noen dager etter at kongressen er over, skal vi ha det siste medlemsmøtet før vi alle tar en velfortjent 

sommerferie. Selv om det fine været fortsetter håper jeg riktig mange setter av onsdag 13/6 til å komme på 

medlemsmøtet vårt. 

Som dere sikkert har lest, så har jeg hver måned en liten oversikt over merkedager i våre 3 land. For en stund 

siden fikk jeg en melding fra et medlem i vår søsterlodge Myrmarken Lodge i Marshfield om at mange av de 

dagene jeg nevner i denne spalten er helt ukjent for de som bor i USA. Og det kan nok stemme, for noen av 

dem er regionale, og feires ikke i alle statene. Og det er nok sikkert også slik i Norge. Det er nok mange lokale 

merkedager som feires uten at vi alle vet om dem. Men da er jo internett og Google fine verktøyer til å finne 

fram slike ting. Så da prøver jeg meg igjen på noen dager som jeg har funnet frem for våre 3 land. I Norge er 

det Unionsoppløsning 7/6, 21/6 Sommersolverv, 23/6 St. Hansaften, 4/7 er det Dronning 

Sonjas fødselsdag, 20/7 feirer vi kronprins Haakon og 29/7 er det Olsok. I Canada feirer de 

Father`s Day 17/6, 21/6 National Aboriginal Day, 1/7 Canada Day, 2/7 Canada Day—

additional statutory holiday. Og i USA har jeg funnet ut at den 20/6 er det Den amerikanske 

ørnens dag. 4/7 Independence Day, 22/7 Foreldrenes dag og 27/7 National 

Korean War Veterans Armistice Day. Det var i 1994 at president Bill 

Clinton signerte en resolusjon som senere ble godkjent i kongressen om at den 4. søndag i 

juli skulle være en dag som anerkjente den rolle foreldrene har  for sine barn og familien. 

Foreldrene dag feires også i mange andre land på ulike tider av året. Det var i 1995 at presi-

dent Bill Clinton proklamerte 20/6 som Ørnens dag. Siden da har 41 stater markert denne 

dagen. Og i 2007 proklamerte også senatet at denne dagen skal være Ørnens dag. Nok om 

merkedager for denne gangen. 

Da gjenstår det bare å ønske delegater og gjester lykke til med kongressen og at riktig mange av våre medlem-

mer finner veien til Eik Speiderhus onsdag 13/6 kl. 19.00.      Sven Anders, redaktør 

Busstur til Løiten Brænderi og forestillingen ”Akevisitten” arrangeres 

av Christiania Lodge lørdag 18. august. Tidspunkt for forestillingen vil vi få nærmere 

beskjed om. Men det som er viktig å vite nå er at bussen går fra Thon Hotell Opera syd-

siden i Oslo kl. 10.00 presis med Jenssen Bussreiser. Pris pr. pers. er kr. 130,- og det er 

bindende påmelding innen 1. august. Påmelding til bjornarwehn@hotmail.com og beta-

ling skjer til kontonr. 7068.05.12335. Merk betalingen med deltager/deltageres navn.  

Ny adresse? Hvis du har byttet bostedsadresse, fått nytt telefonnr. Eller ny e-post adresse setter vi stor 

pris på at du gir oss beskjed. Det gjør det mye enklere for oss å holde deg underrettet om det skjer i lodgen. 

Det er alltid kjedelig å få aviser og lignende i retur pga. feil adresse. 

Du husker vel å ta vare på frimerker, telekort, postkort og lignende. Og du tar vel av ringene på brus– og 

ølboksene før du panter dem. Og vi er takknemlig for alle bidrag som kommer inn via Grasrotandelen. Du kan 

registrerer ditt spillekort på org.nr. 982843596 Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-0101 

Fredriksten Lodge 3-125 Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 -  2. lørdag kl. 13.00 

Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00  

Nor-Bu Lodge 3-427  BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 -  3. lørdag kl. 18.30 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536

