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Ferien er over - og vi
ønsker igjen velkommen til
medlemsmøte tirsdag 14.
august kl. 19.00 i kantina
til Nøtterø Sparebank, Teie

En forhåpentligvis fin sommerferie er over,
og det er tid for å starte opp aktivitetene igjen.
Foruten den vanlige forretningsdelen, blir det
utdeling av 2 sjekker a 4000,- kr. som vi på
junimøtet bestemte skulle tilfalle
Omsorgsstasjonen for barn- og ungdom/
Natravnene samt Matthews House. Vi får
besøk av representanter fra de 2
organisasjonene som vil gi oss et lite innblikk
av ha de driver med og hva pengene vi
bevilger går til. Det vil selvfølgelig også bli
tid til kaffe med noget attåt samt en hyggelig
prat med gode venner. Det er sikkert mange
som har mange gode minner fra sommerens
turer å dele med andre. Bilder fra
Rogalandsturen blir det også anledning til å
studere. Vel møtt alle sammen.

Nytt medlem
På junimøtet ble Tore Asplin tatt opp som
medlem av Oseberg Lodge. Vi ønsker han
velkommen til oss.

Vi gratulerer
 6/8 Jon Tolpinrud
11/8 Britta Bøhn
228 Berit Pinnestad
25/8 Arthur Christiansen

Bowlingen
Etter å ha latt kulene hvile i sommer, er det
på tide å tørke støv av kuler og sko. Fredag
24. august kl. 18.00 møtes vi igjen i Centrum
Bowling til vår faste fredagsbowling. Nye
og gamle, “proffer” som amatører er hjertelig
velkommen. Her teller det sosiale like mye
som det sportslige.

 Søndag 19. august kl. 12
ønsker vi velkommen til
picknik på Gjennestad
Gartnerskole
I juniavisen hadde jeg et lite tilbakeblikk fra
medlemsmøtet 10. juni 1981. På sakslisten
den gang sto spørsmålet om en aktivitet i
august. Det ble der bestemt å avholde picknik
på Karlsvikodden på Skallevold. Så når vi
nå inviterer til picknik på Gjennestad
Gartnerskole er det altså nok et 20 års
jubilum vi kan feire. Stedet for picniken har
variert fra år til år, men picknik blir det hvert
år. Også i år lager hver enkelt sin egen picknik
kurv (ikke grill) med drikke. Det er noen
bord på Gjennestad, men det lønner seg å ta
med campingbord og stoler. Foruten å kose
oss med mat og gode venner, vil Dag Arneson
ta oss med på omvisning på Gjennestad og
fortelle om de mange fine og sjeldne plantene
som finnes der opp. Blir vi mange, blir det 2
omvisninger. Hjertelig velkommen alle
sammen, og ta gjerne familien med.

Ny ambassadør
Ifølge offisielle tall har den 67 år gamle John
D. Ong gitt Geroge W. Bush og det
republikanske parti 124.665 dollar (vel 1,1
mill. kr.) i valgkampstøtte. Nå belønner
presidenten en av sine ledende donorer, slik
tradisjonen er i USA, med en ambassadørpost
- nemlig posten som ambassadør i Oslo. Selv
om utnevnelsen ikke er formelt godkjent av
Sentatet, har J. D. Ong allerede begynt å sette
seg inn i norske samfunnsforhold.
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Fra presidentens skrivebord
Så er sommeren over for i år. Selv om august og høsten
forøvrig forhåpentligvis blir god og varm, regner vel mange
sommeren som over når juni og juli er over. Etter at
pannekakefrokosten er vel i havn, turene til Selbu og Rogaland
er vel over, er det på tide å tenke på høstens aktiviteter. Først
på programmet i høst er bingovaktene 29., 30. og 31. juli.
Når dette leses er de forhåpentligvis vel avviklet og presidenten
har tatt fatt på sin ferie. Det er også grunnen til at denne avisen
detter ned i din postkasse litt tidligere enn den pleier å komme.
Deretter står medlemsmøte 14/8 og picknick 19/8 på
programet.
 På junimøtet ble det vedtatt å støtte 2 organisasjoner med
hver kr. 4000,-. Overrekkelsen av disse pengene vil foregå
på augustmøtet, hvor vi også vil få høre mer om hva de 2
organisasjonene driver med i sitt arbeide blant de som ikke
har det så lett her i samfunnet.
Pannekakefrokosten 17/6 ble avviklet hos Rigmor og Oscar
i fint vær og på tradisjonelt vis med ca. 40 stykker tilstede,
men dessverre uten deltakere fra våre nabolodger.
For oss 4 fra Oseberg som valgte å tilbringe St. Hans-helgen
i Selbu ble det en stor og fin opplevelse. Peder Morset
Folkehøgskole var et utmerket sted å overnatte, med god
mat, fin svømmehall, flott beliggenhet og hyggelig betjening.
Et sted å anbefale for senere anledninger. Foruten medlemmer
fra andre lodger i D8, var det også en buss med 23 stykker
fra USA der, mange var medlemmer av Fjelldalen Lodge i
Denver. Noen av dem hadde vært med på en liknende tur for
noen år siden, og da hadde de besøkt Tønsberg og spist
rømmegrøt på Seterkafeen. Så til de av våre medlemmer som
var sammen med dem der, skulle jeg overbringe hilsen.
Også  fra de som var Rogalandstur har jeg bare mottatt positive
henvendelser, så en ny tur er visst allerede etterlyst. Mer om
denne turen et annet sted i avisen.
Så inntil vi treffes på medlemsmøtet tirsdag 14. august, ha en
fortsatt fin sommer - eller høst.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Pennevenner i USA/Canada
Har du noen yngre i familen som ønsker å brevveksle med
noen  likesinnede “over there”, har Sons of Norway en egen
Pen Pal Club for de yngre. For innmeldingsskjema eller flere
opplysninger, ta kontakt med noen i styret på medlemsmøtene
eller pr. telefon. Her er er en som ønsker kontakt: Leah Wright-
Ramirez, 13 år. Ønsker å skrive på engelsk. Adresse: 860
North Manila Road Bennett, CO 80102. Hobbyer: Shopping,
skriving, volleyball, spill, hester, lytte på musikk og prate i
telefonen. Finn fram papir og blyant.

Rogalandsturen 2001
Fredag 29/6 reiste 47 medlemmer av Oseberg Lodge, Stokke
Form og Farge og Stokke Historielag med Runar Tverberg
bak rattet i bussen fra Tønsberg med kurs for Rogaland.
Reiseleder var Arne Jacobsen med Marit Marcussen og Eva
Jacobsen som medhjelpere. Turen gikk via Porsgrunn og
Drangedal, forbi Sputniks museum til Dalen hvor deltagerne
spiste medbragt lunsjmat på fergekaia og kort stopp ved
Dalen Hotell. Neste stopp var Grimdalstunet hvor det var en
rask vandring blant skulpturer og gamle hus. Herfra gikk turen
til Valle i Setesdal, forbi Brokke kraftverk hvor mye av
Vestfoldstrømmen kommer fra. I 1050 meters høyde på den
naturskjønne Suleskardveien var det stopp for fotografering.
Ut på ettermiddagen ankom vi Byrkjedalstunet hvor vi fikk
servert Annas kjøttkaker og besøkte lysstøperiet. Gode og
mette gikk turen videre langs E-39 til Bens Motell på Helleland
hvor de 2 neste nettene skulle tilbringes.

Etter innsjekking gikk turen til Kløgetvedt-tunet i Bjerkreim
hvor medlemmer av det lokale ættesogelaget var møtt opp
og viste rundt på området. Så gikk turen til familien Gudmestad
på Store Svela hvor det var grillkveld med bål og musikk i en
fin sommerkveld.
Lørdagen startet med besøk på Figgjo fajanse og en rask titt
på Kongeparken ved Ålgård før turen gikk til Stavanger hvor
noen besøkte Det norske utvandrersentert hvor vi bl.a. traff
folk fra Cleng Peerson Lodge i Stavanger og Fjelldalen Lodge
i Denver (de samme som hadde vært på Selbu). Begge lodgene
fikk overrakt en hilsen fra Oseberg Lodge. En liten rusletur
rundt Vågen, torget og Breiavann ble det også tid til i
Stavanger før turen gikk videre via Sola strandhotell og mange
fine badestrender til Hå gamle prestegård med et variert utvalg
av utstillinger. Også Garborgs hjem, Knudaheio ble besøkt,
og nærmere 50 vestfoldinger æret dikteren med en spontan
fremføring av Småsporven gjeng i tunet inne i Garborgs lille
stue. Siste stopp på rundturen var Bjerkreim
Brukskunstforenings sommerutstilling på Vikeså. Her var det
mye fint å se og det ble servert kaffe og hjemmebakte kaker.
Lørdag kveld var det middag og påfølgende hyggekveld med
sang og fin stemning på Bens Motell. Det hele kuliminerte kl.
24.00 da Jan Erik Christiansens fødselsdag ble markert.
Søndag gikk turen gjennom Egersund til Egersund
Fajansemuseum og videre til Soknatun kafeteria i Hauge i
Dalane. Etter å ha passert den nifse nedkjøringen til
Jøssingfjorden gikk turen hjem til Tønsberg med et par stopp.
Været var bra og deltagerne hadde med seg godt humør så
turen må betegnes som vellykket.      Arne Jacobsen
Ja, så vellykket at Arne allerede nå er bedt om å planlegge en
tur også for 2002 - så følge med i avisen og på møtet.


