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Medlemsmøte med picknic avholdes onsdag 15. august
kl. 18.00 på Grillhytta til Jeger– og fiskeforeningen
Det har etter hvert blitt en tradisjon at vi starter opp høstsesongen ute i Horten. Siden MC-huset ikke er tilgjengelig i år,
og den varme og tørre sommeren har gjort grilling til en ”ekstremsport” blir høstens første møte på Jeger– og fiskeforenings hytte med en picknick. Så istedenfor å ta med dere grillmat tar dere med dere det dere ønsker å spise på picknicken. Kanskje kan vi sette all maten på et langbord så kan vi smake litt av hverandre? Her er veibeskrivelsen: Fra Horten
kjøres mot Nykirke. Etter lang oppoverbakke med høyresving, avsluttes bakken i en venstre sving. Foran er en lang rett
vei og i enden av denne er en bondegård på venstre side og et hvitt hus på høyre side. Det er ca. 100 m til du skal svinge
til høyre, der autovernet begynner. Fra E18: Kjør mot Horten. Forbi brannstasjon og under jernbanebrua. Fartsgrensa (60
km) oppheves og kjør rett fram til en venstre sving i enden. Her vil du få autovern på venstre side. Veien går over i en
lang høyresving og midtveis passeres inngangen til pukkverket. Husk at du kjører i 80 km. Sett på venstre blink. Der
autovernet slutter, går veien inn til Grillhytta. Det blir satt opp tydelige merker. Følg hele tiden Fv 310. Skulle noe være
uklart med å finne frem, så ta kontakt med Thorsen på tlf. 45276713/93042686. Det er stoler og bord nok der, så det
eneste du trenger å ta med er noe å spise og noe å spise på og med og det du skal drikke. Kaffe blir servert. Det
blir som vanlig aktiviteter for store og små. Det er ikke værforbehold. Det er plass innendørs hvis det skulle bli nødvendig. Har du anledning til å ta med en liten gevinst til kveldens lotteri er det hyggelig. Ta gjerne med noen venner

Bowlingen starter opp igjen fredag 24. august på Vallø Bowling. Vi begynner kl. 18.30. Her er alle
hjertelig velkommen. Ta gjerne med familie og venner. Unge som gamle. Sko og kule får du lånt i hallen
så her er det bare å komme som du er. Vi holder på til ca. kl. 20.00

Hilsninger

Vi takker hjertelig for invitasjonen vi fikk fra Oseberg Lodge til å delta på innsettelse av det nye
styret i Distrikt 8 og banketten etterpå. Dette satte vi begge stor pris på! Det var også hyggelig å treffe igjen medlemmer
fra forskjellige lodger. Tusen takk, alle sammen.
Vennlig hilsen Inger og Aage Rosland
Hei Solveig. Nå sitter jeg i Skjebergkilen på en våt mandag morgen og tenker bakover til årets kongress. Som den nye
presidenten, så må jeg nok en gang takke for en prikkfri, flott gjennomføring av kongressen. På godt stavangersk vil jeg
si: "Dokker e goe"!! Takk for all jobben, takk for flott gjennomføring! Håper du vil bringe hilsningen videre til lodgen.
Hilsen Tor Arild Halvorsen
Hilsen til Oseberg Lodge v/president Solveig Kjønnerød Jeg vil sende den hilsen til lodgen at dere kan være stolte over å
ha gjennomført et kjempefint arrangement for oss delegater til Distriktskongressen i 2018. For egen regning var det kjekt
å få hilse på flere av medlemmene i lodgen, som jeg føler jeg er blitt godt kjent med etter flere besøk hos dere gjennom
årene.Det var også et behagelig hotell å være på, med en veldig forekommende betjening. Når været ble så flott i tillegg,
kunne ikke noe vært så mye bedre. Takk for godt utført jobb alle sammen! Hilsen Odd Harald Olsen

Gratulere

2/8 Martin Bjerkgård 2/8 Ingun Rosten Larsen 8/8 Randi T. Henning 8/8 Elisabeth

R. Hansen 11/8 Britta Bøhn 14/8 Kjell Olav Thune 17/8 Odd Harald Høvring 19/8 Haakon Høvring
22/8 Berit Pinnestad 24/8 Vidar Gjelstad
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firmapost@usaexperten.no

FORTSATT GOD SOMMER

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 Vipps 135235 Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-001
———————————————————————————————————————————————————————————

Redaktørens betraktninger
Etter en hektisk vår med kongressforberedelser og selve kongressen har det vært deilig med en sommer uten noen aktivitet i lodgen. Men som dere ser på 1. siden er det på tide å starte opp igjen med vårt tradisjonelle augustmøte med grilling.
Som dere ser har vi byttet sted, men det er i samme område og på tradisjonelt vis.
Dessverre kan ikke Solveig og jeg være sammen med dere denne gangen. Da er vi i USA på en liten rundtur for å besøke
familie og venner før Solveig skal være med på den internasjonale kongressen i Bloomington utenfor Minneapolis.
Ellers blir sikkert ikke høsten noe mindre travel enn våren har vært. På septembermøtet må vi velge en nominasjonskomite som skal finne kandidater til neste års styre. Nå er det viktig at alle setter seg ned og tenker over hva jeg kan gjøre
for lodgen, og ikke hva lodgen kan gjøre for meg. Lodgen trenger nå nye medlemmer inn i styret med pågangvilje og nye
ideer. De fleste som sitter der nå har sittet i mange år og kjører nærmest på auto-pilot. Etter noen års avlastning kommer
de kanskje tilbake med nye krefter og klare for innsatsen igjen.
For å gå litt tilbake til kongressen har vi bare fått hyggelige tilbakemeldinger på arrangementet og stedet vi holdt det på.
Og med værgudene på vår siden kunne det jo ikke bli annet glade dager i Åsgårdstrand.
Fra Eidsvold Lodge har vi fått en fin trefjøl hvor det er risset inn Eidsvold Lodge og Eidsvoldbygningen.
Distriktsstyret og komiteene starter opp torsdag formiddag. Om kvelden var det Gettogetherparty med god mat og fin
stemning. Raymond spilte fin bakgrunnsmusikk og vår president foretok noen akrobatiske sprell som ikke var helt planlagt. Fredag åpnet selve kongressen med innmarsj av de 3 lands flagg og lodgenes faner til musikk av vår dyktige musiker Milano. Så var det åpningstale av vår president før ordførerne fra Horten og Tønsberg ønsket velkommen til sine
byer. Etter lunch var det tid for en liten rundtur i området og besøk på Vikingodden i Tønsberg. Etterpå fortsatt kongressen noen timer før det var tid for en god middag og hyggelig samvær utover kvelden. Lørdag fortsatt kongressen frem til
lunch. Kvelden starter opp med en velkomstdrink og flott underholdning av Sandefjord Vocalensemble. Så var det tid for
innsettelse av det nye D8-styret. Her ble Tor Arild Halvorsen fra Dalbuen Lodge innsatt som ny president. Odd Harald
Olsen fra Ryfylke lodge ny visepresident, Ole Hillestad fra Christiania Lodge ble gjenvalgt som sekretær og gjenvalg ble
det også på kasserer Ingrid Engedal fra Ryfylke Lodge.
Kvelden ble så avsluttet med bankett. Her ble det som vanlig holdt noen taler, delt ut blomster og diplomer fra bl.a.
håndarbeidsutstillingen. Her fikk Erna en 1. og en 2. premie, mens Solveig fikk en 2. premie. Kvelden ble avsluttet med
dans og hyggelig samvær. Søndag var det tid for å ta farvel med gode venner og rydde opp alt som vi hadde brukt.
Foruten valg av nytt styre, ble det også valgt delegater til den internasjonale kongressen i Bloomington, Minneapolis.
Her var vår kandidat til vervet som Int. director, Per Mikalsen og D8 president Tor Arild Halvorsen automatisk valgt. I
tillegg ble disse 3 valgt: Harald Thygesen, Terje Vigen Lodge, Ole Hillestad, Christiania Lodge og Solveig Sende Kjønnerød, Oseberg Lodge.
Når det gjelder den Internasjonale kongressen er Solveig utpekt til å sitte i Tellers Committee. Der er også Sherrie Anderson Framness fra vår søsterlodge Myrmarken Lodge i Marshfield.
I løpet av kongressen ble det også delt ut diplomer i forbindelse med innsamling av frimerker osv. til Tubfrim. Vi hadde
samlet inn 1,570 kg, noe som tilsvarer 18,915 g pr. medlem. Og ringer ble samlet inn i bøtter og spann fra alle lodgene.
Vi har fått en fin rapport fra Calle som forteller at det ble 207 kilo gode ringer og 4 kilo skrap (jernholdige ringer).
Da gjenstår det vel bare å ønske alle en fortsatt fin sommer og en hyggelig grillkveld onsdag 15/8.
Sven Anders, red.
Walking competition utfordrer D8 styret alle lodgene til å være med på. I perioden 1/8 til 31/12 ønsker de å gi
flest mulig medlemmer en mulighet til bedre helse ved at de går en tur. Alle medlemmer i Oseberg må før hvert medlemsmøte utover høsten rapportere til vår VP Torild Trolsrud hvor langt de har gått siden forrige møte. Dette kan gjøres
på selve møtet, på telefon eller mail. Hun vil så rapportere videre til Tor Arild Halvorsen som i begynnelsen av hver måned vil rapportere tilbake til lodgen hvordan de ligger an i forhold til de øvrige lodgene i D8. Vinnerlodgen får 5 flaxlodd forutsatt at den klarer å slå D8-styret. Det er mange sporty medlemmer i lodgen, så husk å notere distansen dere går.
Dersom distansene for medlemmene skulle utløse gangmerke, er dette et pluss.
Lotteriet vårt må vi vel forsøke å få i gang. Håper medlemmene også i år er flinke til å skaffe gevinster. Vi vil sette i
gang loddsalget i månedsskiftet august/september og trekning blir som vanlig i november.
Fellesmøte på Hamar for Christiania, Oseberg, Eidsvold, Birkebeineren og Hamar Lodger arrangeres på Norsk
Utvadrermuseum lørdag 6. oktober med oppmøte kl. 11.00. Mer info kommer i neste medlemsavis.
Fredriksten Lodge 3-125
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 - 2. lørdag kl. 13.00
Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 - 3. lørdag kl. 18.30

