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Velkommen til med-
lemsmøte tirsdag 9.
aug. kl. 19.00 i kan-
tina til Nøtterø Spa-
rebank, Teie Torv
“Sommerferien” er over, og vi håper mange
har lyst til å komme på vårt medlemsmøte
for å treffe igjen gode venner og høre hva
som har skjedd siden vi sist var sammen. En
liten forretningsdel blir det nok, og
selvfølgelig en liten utlodning. Har du
anledning til å ta med en liten gevinst, hadde
et vært fint. Og det blir også kaffe med nogåt
attåt.
Denne gangen får vi besøk av

Arne Eriksen
Han har eid og kjørt taxi i alle år, og har
sikkert mye å fortelle om fra sine mange turer
rundt om i distirktet. Vel møtt alle sammen,
og ta gjerne med en venn eller to.

Vi gratulerer
11/8 Britta Bøhn
22/8 Berit Pinnestad
 6/9 Even Gjengaard
 7/9 Svein H. Wold-Hansen
og ellers alle som har noe å feire: Bryllup,
bryllupsdager, fødsler, barndåp, ny jobb,
lottogevinster, sluttet å røyke m. m.
Spesielle dager i USA/Canada:
 5/9 Labour Day.

Bowling
Vi starter opp igjen med våre faste
bowlingdager fredag 19. august kl. 18.30 i
Centrum Bowlinghall. Vi spiller hver fredag
fra kl. 18.30 til 20.00. Alle hjertelig
velkommen, enten for å spille eller bare ta
en kaffekopp og en prat. Det er hyggelig med
en heiagjeng bak banene vi spiller på.

Piknick på Karls-
vikodden søndag 21.
august fra kl. 12.00
Da vi startet opp vår tradisjon med å avholde
piknick i august, var nettopp Karlsvikodden
stedet vi møttes. Etter at vi opp gjennom
årene har pakket opp vår piknick-kurv
forskjellige steder i fylket, samles vi igjen
på det stedet det hele begynte for over 20 år
siden. Hver og en tar med seg sin egen
piknick-kurv med mat og drikke. Og husk
også å ta med bord og stoler, eller et stort
teppe å sitte på. Forhåpentligvis er det
fortsatt så varmt i vannet at det er mulig å ta
seg en dukkert. Så sees vi store og små på
Karlsvikodden søndag 21. august kl. 12.00.

De “Flittige Liser”
har latt håndarbeidet få hvile i sommer, men
nå er det på tide å finne det fram igjen. Neste
samling blir hos Solveig S. Kjønnerød
torsdag 25. august til vanlig tid. Ta med
håndarbeid, godt humør og arbeidslyst.
Kanksje på tide å tenke på julepynten?? Er
det noe du lurer på, ta kontakt på tlf. 33368861
eller 48127201.

FRA BARNEMUNN:
I gamle dager brukte de foldeskjørt. Nå er
det gåtT av moten, Men presten bruker det
fortsatt rundt halsen. Regina, 7 år.
Damer blir hete i overgangsalderen. Det
dampet av mormor da hun kom inn i den.
Trine Marie 6 år
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Her følger resten av Jeffrey Roy`s artikkel om seg
selv og byen Halifax:

My faith is very important to me and there are many
things I do to develop it. I attend church most every
Sunday and take part in the Services as an Usher, and in
my past time in various churches I have served in func-
tions such as reading, administration, small group leader-
ship, and religious education. I read from the Bible each
day and follow a couple of daily study programs. I keep
a prayer journal which I write in each day, and I spend at
least an hour each day in focused prayer.

I hope you will be interested to learn about some of the
activities I am involved in. I belong to a barbershop
singing chorus; you can read about us at
www.atlanticswells.com. I work in a Youth program at
my church. The overall program is called the BG (Boys
& Girls Club), and the children are taught lessons from
the Bible. I am a member of a Knights of Columbus
Council. The KOC is a group of Roman Catholic men
who serve the Church and community. I am currently the
Recorder for my Council, which means I take notes on
what takes place during each regular meeting. I am
active as a sports coach, and I presently work with
Bantam Boys Basketball (ages 11-12) and Senior Wom-
en’s Soccer (ages 30 & up). I belong to a triathlon club,
and our website is www.geocities.com/navytri/navytri. I
read for about 2 hours each day, and I am writing two
novels.

I will conclude with a few lines about what I would like
to be part of my membership in your Lodge. I would like
to develop my knowledge of Norwegian language and
culture. I have the Cultural Skills materials and would
like to begin working on them. It would be wonderful to
develop a friendship with a fellow Lodge member. It
would also be wonderful to visit with you in Norway.

Thank you for your welcome.

Sincerely, Jeffrey Roy

Hvis du er interessert i å ta kontakt med Jeffrey Roy for
å hjelpe ham med å utvikle sine kunnskaper om det
norske språk og norsk kultur er adressen:

Jeffrey M. Roy, 6156 Windsor Terrace, Halifax,   NSB3K
1S4 Nova Scotia, Canada. Telefon 1-902 455 1695. E-
mail adressen er: drevan@hotmail.com

HUSK TUBFRIM

Fra presidentens skrivebord
Leser du dette?? Fint, det betyr nemlig at du er blant det
store flertallet av Osebergs medlemmer som har betalt
kontingenten for 2005 og dermed fortsatt får vårt
medlemsblad i posten.
Når du får denne avisen i postkassa, har undertegnede og
hans bedre halvdel nettopp feiret vår eldste sønns bryllup
og gjør nå som DDE, raser langs E6 nordover for å besøke
Solveigs familie. Det betyr at vi dessverre ikke får vært
sammen med dere på augustmøtet, men jeg er sikker på at
dere får en fin kveld sammen med Arne Eriksen. Han er en
populær foredragsholder med mange gode historier på la-
ger.
Augustmøtet er bare starten på en høstsesong som jeg håper
vil by på litt av hvert for våre medlemmer. Vi starter også
opp loddsalget til vårt årlige lotteri. Dette er en viktig
inntekskilde for lodgen. Det gjør at vi kan gi støtte til dem
som søker om det, vi kan skaffe foredragsholdere til våre
medlemsmøter, vi slipper å legge på kontingenten m.m.
Håper derfor alle er villige til å ta et loddark når de blir
spurt om det. Hvis 25 medlemmer tar et ark hver og selger
ut det, gir det oss en brutto inntekt på 12.500 kroner. Men
vi trenger ikke stoppe med det. hvis 35 tar et hver, eller
hvis alle medlemmene tok et hver, ja det ville nesten bli
som om lodgen vant i Lotto.
Vi må også få valgt en nominasjonskomite som skal sette
opp forslag på styre for 2006. Kunne du tenke deg å være
med i en slik komite, ta kontakt med noen i styret på
augustmøtet.
E-mail er en fin og rask måte å ha kontakt med kjente - og
ukjente på. Fra våre venner i Marshfield, Dorothy og Don
Berg har vi fått melding om at de er kommet vel hjem etter
sin tur i Norge. De ber oss hilse til alle Osebergs medlemmer
og takke for alle hjelp og et fint opphold her i distriktet.
Det har også kommet inn en mail fra Vanne Hanisch-Godoy
som er medlem av North Star 7-063 i Nanaimo, BC. Hennes
slektninger kommer fra Godøy utenfor Ålesund. Hun var
på jakt etter en nynorsk ordbok, slik at hun kunne bli litt
kjent med nynorsk før hennes planlagte besøk til Norge
neste år. Ordbok er sendt, så da gjenstår det bare å se om
hun kan lære noen ord på nynorsk får norgesbesøket.
Dersom du ikke har fått med deg utstillingen “Fra Oseberg
til Oseberg” på Vestfold Fylkesmuseum, har du fortsatt
sjansen. Den varer til midten av september.

Ha en fin kveld den 9. august
Med broderlig hilsen Sven-Anders

FRA BARNEMUNN:
Når man gifter seg, gir man hverandre et taushetsløfte. Når man ikke
holder det, blir man skilt, og da må man dele på lampene og knivene
og som regel blir man ikke enige om hvem som skal ha barna. De
som ikke blir enige om det, må gå til en børsmegler. Han bestemmer
at den ene skal ha barna, så får heller den andre et spisebord ekstra.
Turid, 7 år.


