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G r i l l a f t e n /
fellesmøte tirs-
dag 5. august kl.
18 på Karistua
I likhet med i fjor avholder Oseberg og
Edvard Munch Lodger fellesmøte med
grillaften og diverse konkurranser på Karistua
tirsdag 5. august fra kl. 18.00. Det er griller
på stedet, så det du trenger å ta med deg er
det du skal spise og drikke. Fint om du tar
med deg stoler og bord. Ellers blir det
arrangert hesteskokasting, gjettekonkurranse
og luftgeværskyting. Ta kontakt med Else
Mari 91889368 for samkjøring fra Tønsberg.
Du kan også ta kontakt med Jan Thorsen på
tlf. 33041970 eller Kari Auli på 33042249 for
veibeskrivelse og evnt annen informasjon.

Vi gratulerer
 2/8 Martin Bjerkgård
 2/8 Ingun Rosten Larsen
11/8 Britta Bøhn
22/8 Berit Pinnestad
 8/9 Kari Følstad

Våre Flittige Liser
begynner høstens møter onsdag 22. august til
vanlig tid hos Wenche Jacobsen,
Ilebrekkveien 48. Ring tlf. 33330861 for mer
informasjon.

Båttur 16. august
Som tidligere nevnt skal vi arrangere tur med
Flybåten fra Tønsberg til Engelsviken. lørdag
16. august. Båten går fra Kanalbygga i
Tønsberg kl. 11.15 Møt frem i god tid. For å
komme til båten kjører du over Kanalbrua
og så til venstre i rundkjøringen, vis-a-vis
Dags Marked. Parkeringsmuligheter. Har du
ikke rukket å melde deg på ennå, er det ikke
for sent. Ring Else Mari 91889368/33386029
og meld deg på.

Bowlingen
starter opp igjen fredag 22. august kl. 18.30
på Sjøsiden Bowling, Vallø. Alle hjertelig
velkommen. Sko og kule kan du låne der.
Ellers kan du komme i det antrekk du ønsker.
Her teller det sosiale mer enn det sportslige.
Vi spiller hver fredag frem til slutten av mai
så sant ikke banene er opptatt til turneringer.

E-postadresser
Pga. datacrach tidligere i sommer har jeg
mistet alle de lagrede e-postadressene.
Dersom du ønsker å motta avisa pr. e-post
må jeg be deg sende meg din mailadresse på
nytt til  svkjoenn@online.no

Christiania Lodge
i Oslo feirer 25-års jubileum lørdag 11.
oktober på Thon Vika Hotell. Mer info
kommer senere, men hold allerede nå av
dagen.

Lotteriet
Det nærmer seg starten på vårt årlige lotteri.
Har du en gevinst å bidra med som ikke er
innrapportert, ta kontakt med Solveig eller
Else Mari

---------------------------------------------------

Skal du til USA/CANADA?
OK-reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
med ektefeller 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
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Søster LodgerFredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry,  1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

D8-kongressen ble som kjent avholdt i

Ryfylke i tiden 12.-15. juni. Våre 2 representanter, Torild
Trolsrud og Solveig S. Sørensen melder om en fin kongress.
Oseberg fikk også denne gangen flere utmerkelser i forbindelse
med Lodge of the Year m.m. I forbindelse med
håndarbeidsutstillingen fikk Tor Otto Sørensen 2.premie for en
flott utskåret klokke. Pga. ferie har vi ikke fått all informasjon
om sakene ennå, men det kommer mer i senere aviser og på
medlemsmøtene utover høsten. Når det gjelder valget ble det
stort sett gjenvalg. Eneste forandring er at Lise Jensen gikk av
som Informasjons/aktivitetsleder. Hun hadde sittet 2 perioder
og kunne derfor ikke gjenvelges i den stillingen. Tidligere
sekretær Barbie Olaisen overtok hennes plass og ny sekretær
ble Odd Harald Olsen,  president i Ryfylke lodge.

President:  Ole  Hillestad   Ludvig   Karstens  vei  3,  1064  Oslo
Telefon.22307054 Mob .93036154 Email: hilleslu@online.no
Visepresident: Thor Rødland Bøbakken 19, 4380 Hauge i Dalane
Tlf. 51477394 Mob. 922 19 516 Email: thor.rodland@dabb.no
Sekretær: Odd Harald Olsen 4130 Hjelmeland Tlf. 51 75 05 12
Mob .99247981 Email:o-haral@online.no
Kasserer:   Per   Mikalsen   Killegårdsveien  1,  4878  Grimstad  Telefon.
37044454 Mob .90561600 Email: per.mikalsen@gktv.no
Aktivitets/kommunikasjonsansvarlig:  Barbie C. F. Olaisen
Kyrkjevegen   24,   u.  etg.,   4327  Sandnes  Mobiltelefon.  974  70  513
Email: barbie.c.f.olaisen@gmail.com
Internasjonalt styremedlem Ernst Granly Postboks 100, 2071 Råholt,
Tlf .63951066 Mob. 92052075  Email:  egprodukter@online.no

Dear members,  The Sons of Norway

Foundation has been called upon to help three Sons of Norway
families who were affected by the June floods in Iowa. Mem-
bers from Restauration 1-548, Cedar Rapids, Iowa, Solglimt 1-
547, Cedar Rapids, Iowa and Marsteinen 1-596, Des Moines,
Iowa were impacted. Our Humanitarian Fund offers “Helping
Hands to Member” Grants for $750 for current members who
lose their homes to natural disasters. These three families were
displaced from their homes during the severe June flooding.
The photos that were sent to me show the devastation such an
event can cause. It is truly heartbreaking. All three families
are setting about the task of rebuilding their lives and homes
and have very positive outlooks. They are remarkable people.
The grant recipients all want me to pass on their sincere thank
you’s for your support both financially and for your well wishes.
Sons of Norway cares about each and every member. It is the
true meaning of fraternal. Our Foundation stands ready to of-
fer assistance in these times of natural disaster to help our
members with their recovery. You, our Sons of Norway family,
through your generous donations to the Sons of Norway Foun-
dation Humanitarian Fund, have made this assistance possible.
Respectfully, Cindy Olson Director Sons of Norway Founda-
tion www.sonsofnorway.com 6128214632 colson@sofn.com
Member Oslo Lodge 1-002

Redaktørens betraktninger
Så er “avisferien” over, og høstens første medlemsavis er på
vei ut til medlemmene. En stund var jeg redd for at “ferien”
skulle bli lenger da jeg tidlig i juli fikk et Data-havari. Etter 10
dager uten PC kom jeg heldigvis på lufta igjen, men mye
informasjon og annet forsvant. Bl.a. forsvant alle e-mail
adressene mine, så det kan nok hende at noen som vanligvis
får avisa pr. mail denne gangen får den i den gamle postkassa.
Årets Pannekakefrokost regnet dessverre bort. Det medførte
at redaktøren spiste pannekaker med sirup i flere dager etterpå.
Ja, det nærmest tøt ut av ørene mine, men gode var dem.
Som dere ser begynner høstens aktiviteter allerede den 5.
august med fellesmøte sammen med Edvard Munch Lodge.
Her blir det grilling, diverse leker og hyggelig samvær med
gode venner fra Horten. Den 16. august blir det båttur til
Engelsviken i Østfold med Flybåten. Den 20/8 starter våre
Flittige Liser opp igjen og den 22/8 er det på tide å finne fram
bowlingutstyret. Hvis du ikke har eget utstyr, får du lånt i hallen,
så det er ingen unnskyldning å holde seg hjemme pga.
manglende utstyr.
Dessverre får vi ikke vært med den  5/8 og16/8. 26/7 starter
turen nordover og  vi er ikke hjemme igjen før den 17/8. Da
blir det først slektsstevne i Verdal med bl.a. besøk fra USA.
Så går turen videre til Mosjøen hvor bryllup står på
programmet. Men dere treffer sikkert Solveig på Flittig Liser
den 20/8 og oss begge på bowlingen 22/8.
Ellers håper jeg at dere som er hjemme tar del i de aktivitene
som står foran oss.
Og jeg må allerede nå be dere sette av 9. september. Da er
det medlemsmøte og på programmet den dagen står et
interesssant foredrag om Amish-folket.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Bueskytingen
Tirsdag 3/6 samlet medlemmene av Edvard Munch og
Oseberg Lodge seg til den årlige bueskytterkvelden. Vi var
begustiget med en flott vår den kvelden. Vi samlet oss først
inne klubbhuset hvor det ble et kort medlemsmøte før vi gikk
over til den sportslige delen av kvelden. Og slik endte det
Damer: 1) Solveig S. Kjønnerød, OL 121, 2) Miriam Beringer,
OL 94, 3) Torill Trolsrud OL 93, 4) Anne Lise Beringer OL
71 p. Ingen av Edvard Munch damer deltok.
I herreklasse ble resultatet slik: 1) Jan W. Thorsen, EM 258,
2) Wilfred Aasheim, EM 225, 4) Bjarne Rolland EM 223, 4)
Sven-Anders Kjønnerød, OL 214, 5) Tor Otto Sørensen,
OL 210, 6) Vidar Steen Hansen, EM 191.
Kvelden ble avsluttet med pølser m/ div. tilbehør, kaffe og
kaker, premieutdeling og hyggelig prat blant gode venner.
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