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) Søndag 12. juni kl. 12.00 blir det pannekake-
« frokost i Kongslysveien 10, Eik~-t--f. __

Tradisjonen tro blir det også i år pannekakefrokost hos fam. Kjønnerød, Kongslysveien 10,
Eik. Det blir servert amerikanske pannekaker med Mapelcirup, eller syltetøy for dem som hel-
ler vil ha det. Og selvfølgelig blir det kaffe og brus. For dem som trenger en liten rusletur etter
maten blir det tradisjonell natursti med spørsmål av variert vanskelighetsgrad. Og hvis noen
ønsker det kan blir det mulighet for å kaste hestesko.
Vi har en del bord og stoler, men hvis du har mulighet for å ta med noe selv hadde det vært
greit. En liten utlodning blir det også, så hvis du har anledning til å ta med en liten gevinst

hadde det vært hyggelig.
Selv om det i år er "lovlig" å sitte tett inne i paviljongen eller på terrassen, tar vi et lite værforbehold. Er du
usikker så ta kontakt på tlf. 48127201194982981 for å sjekke været. Det kan være sol på Eik og regne andre
steder, eller omvendt.
Som vanlig på våre møter/arrangementer er inngangspengene kr. 50,-. Barn under 12 år kr. 25,-. Ta gjeme
med andre familiemedlemmer og venner. Håper vi sees den 12. juni. Vi holder på fra 12.00 og noen timer.
Har du noe håndarbeid du ønsker å ha med håndarbeidsutstillingen på kongressen i Stavanger helgen etter
må du ta det med på pannekakefrokosten så delegatene våre kan få det med seg.

Fredag 10. juni avslutter våre Flittige Liser vårsesongenmed
hyggemøte hos Kari Bjerkgård, Sildreveien 44, Eik. Av hensyn til matbestillingen er det
fint om du gir beskjed om du kommer. Drikke til maten og det du skal kose deg med utover
kvelden tar du med selv. Strikketøyet kan ligge hjemme denne kvelden. Er det noe du lurer
på så ta kontakt med Kari på telefon 48 28 62 07.

~ ~ Tubfrim har samlet inn frimerker, prospektkort og telekort siden 1928 og har~~.c:~siden oppstarten samlet inn over 25 millioner kroner til barn og unge i Norge. I.':zo " 2021 delte de ut kr. 650.000,-. Dessverre blir det mindre og mindre frimerker siden
~~:::': ,~ nesten all korrespondanse går vi data eller det blir brukt frankeringsmaskiner. Til

... t:il TUBFRIM tross for dette klarte vi i Oseberg å samle sammen 720 g. som er sendt til Tubfrim.
NO-3540 Nesbyen Så fortsett å samle så skal vi få sendt det videre når det blir en passende samling.

Vi gratulerer Juni: 6/6 Turid Flater, 9/6 Eyvind Wold, 14/6 Torild Trolsrud Juli: 3/7 Ellen Beate
Wold, 13/7 Arild Andersen, 19/7 Jan Wettre Thorsen, 29/7 Brit Ekman Gjertsen. August: 2/8 Martin Bjerk-
gård, 2/8 Ingun Rosten Larsen, 8/8 Randi T. Henning, 1118Britta Bøhn, 14/8 Kjell Olav Thune, 22/8 Berit
Pinnestad, 29/8 Geir Iversen •
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Snart er halve 2022 historie. Ikke før er coronapan-
demien "glemt" før det kommer andre ting som kas-
Oter skygger over verden. Men selv om coronaen
klarte å stoppe kongressene i 2020 er det forhåpent-
ligvis ingen ting som kan stoppe D8 kongressen i
Stavanger 16.-19. juni. Siden kongressen vi arrang-
erte i Åsgårdstrand i juni 2018 har det ikke vært så
mange mulighetene for å treffe gode venner fra alle
lodgene i Norge. På bildet ser vi vår president Sol-
veig Sende Kjønnerød motta blomster fra nyvalgt
D8-president Tor Arild Halvorsen på vegne av alle
medlemmene i Oseberg for godt gjennomført kong-
ress. Fra Oseberg drar det 3 delegater og i hvert fall
21edsagerer til Stavanger.
I mai møttes vi på Blomstertunet. Her samlet vi oss
på låven og koste oss med medbrakt kaffe og noe å '"---
bite i mens Tone Løn fortalte om alt det gamle som hun hadde samlet der. Etterpå gikk vi ned i verkstedet
hvor Tone bl.a trykker mønster på baksiden av skinn og ellers mye annet håndverk. Deretter tok vi oss en
runde i gartneriet og fylte opp trillebårene med masse flotte planter til hagen. Foruten masse flotte planter
var det også mye inne i husene for å pynte opp både ute og.inne,

Tar vi en titt på våre 3 lands kalendere for de 3 neste månedene finner vi at i Norge er det 7/6
Unionsoppløsningen, 4/7 Dronning Sonja fødselsdag, 20/7 Kronprins Haakons fødselsdag,
29/7 Olsok og 19/8 Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag. I Canada er det bl.a. Fathers
Day 19/6,21/6 National Indigenous Peoples Day, 1/7 Canada Day, 1/8 Heritage Day, 15/8
Discovery Day og 19/8 Gold Cup Parade. Fra USA's kalender har jeg plukket ut følgende
dager. 1/6 Første dag av Pride-måneden, 6/6 D-dagen, 14/6 USA's hærs grunnleggingdag
og Flaggets dag, 19/6 Fars dag, 20/6 Den amerikanske ørnens dag, 4/7 Uavhengighetsda-

gen, 24/7 Foreldrenes dag, 27/7 Nasjonal våpenstillstandsdag for veteraner fra Korea-
krigen, 4/8 Kystvaktens grunnleggingsdag, 4/8 Barack Obama-dagen (Illinois), 7/8 Purple Heart-dagen,

19/8 Nasjonalluftfartsdag, 21/8 Eldres dag og 26/8 Likestillingsdag for kvinner.
Nå som verden åpner mer opp for reiser over landegrensene er det vel mulighet for at flere lar besøk fra
USA. Selv har jeg ratt melding fra en gammel venn fra barne/ungdomtiden om at han kommer til Norge i
sommer. Han har jeg ikke sett siden Solveig og jeg traff han i Vallejo, California i 1982. Men via Facebook
har vi igjen ratt kontakt. Brukt på en fornuftig måte er Facebook en fin ting, men man trenger ikke legge ut
alt man gjør i løpet aven dag.

På kongressen i Åsgårdstrand i 2018 overrakte vår presi-
dent stafettpinnen (plankestabelen) videre til daværende
president i Ryfylke lodge Jens Inge Børkja som arrangør
av neste kongress som ble utsatt fra 2020 til 2022. Det var
Carl Johan Holm som innførte denne tradisjonen på kong-
ressen som Roald Amundsen lodge arrangerte på Hankø i
1994. Fredrikstad er jo kjent som plankebyen, og siden
den gang har denne plankestabelen reist Norge rundt.
Hvor den havner neste gang lar vi vite på kongressen i år.
Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god sommer. Og
mens du ligger på solsenga og koser deg, eller ligger på
alle 4 og luker i hagen kan du kanskje tenke litt på hva
som skal skje med lodgen utover høsten. Neste avis kom-
mer i august med nytt fra kongressen. Sven Anders, red.
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