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Nr. 8– 30 årgang           August 2010 

 

Tirsdag 3. august kl. 18.00 blir det fel-

lesmøte/Grillaften med Edvard 

Munch Lodge på MC-klubbens loka-

ler i Hellandveien, Nykirke 
Det har etter hvert blitt en tradisjon at vi starter opp høstsesongen med et felles-

møte/grillaften sammen med Edvard Munch Lodge. Etter flere år på Karistua 

har vi nå flyttet til MC-klubbens lokaler i Hellandveien på Nykirke. Dit kom-

mer du på følgende måter: Kommer du fra E-18 (ta av ved Statoil/Kopstad), inn 

på vei 310 mot Horten, gjennom rundkjøringen ved Brannstasjonen og under jernbanebroen. Her er det skiltet ”Helland” 

til venstre med en gang under broen. Ta den veien. Omtrent midtveis er det en ”S”-sving med bjerketrær. Fortsett på 

veien. Gården hvor vi skal være ligger på venstre side, og det er satt opp en stolpe med flere skilter, bl.a.”Horten MC-

Klubb”. Du kan også følge Rv 310 fra Horten. Det er god parkeringsplass ca. 50 meter fra huset. Det er stoler og bord 

nok der, så det eneste du trenger å ta med er grillmat m/tilbehør og det du skal drikke Grillen er klar.Det blir som vanlig 

diverse aktiviteter for små og store. Håper riktig mange fra Oseberg har anledning til å komme den kvelden. Det er ikke 

værforbehold. Det er god plass innendørs hvis det skulle bli nødvendig. Har du anledning til å ta med gevinst til kvel-

dens lotteri er det hyggelig. 

Internett/e-post 
Frem til nå har du måttet gå via www.sonsofnorway.no eller .com for å finne vår hjemmeside.  

På medlemsmøtet i juni ble det bestemt å skaffe vårt eget domene. Nå kan du klikke deg inn på 

www.sonsofnorwayoseberg8001.no så kommer du rett til vår hjemmeside hvor du kan lese våre medlemsaviser, finne 

aktivitetskalender, lese Osebergs historie, se på bilder og finne linker til mye annet. Som kjent kan du også motta vår 

medlemsavis pr. e-post istedenfor å få den i postkasse. Send din e-postadresse til svkjoenn@online.no så vil den neste 

medlemsavisa komme på din PC istedenfor i postkassen. 

Frimerker/boksringer 
Vi tar fortsatt i mot frimerker og ringer fra brus/øl-bokser. Ta det med på medlemsmøtene så vil vi bringe dem videre til 

rette vedkommende. Trenger du samleesker til frimerkene kan du få det på våre medlemsmøter.  

Vi gratulerer 
 2/8 Martin Bjerkgård 2/8 Ingun Rosten Larsen 11/8 Britta Bøhn 22/8 Berit Pinnestad 5/9 Lars David Ormond 

 8/9 Kari Følstad 9/9 Inger Krohn Vi gratulerer også Ingun Rosten Larsen 

som ble Bestemor til ei lita tulle 22. juni.  

 

B 

Skal du til USA/CANADA? 
OK-Reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer 

Med ektefelle 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 



Redaktørens betrakninger 
Til noen kan jeg kanskje si Vel overstått, til andre halvveis i mål og til atter andre noe godt å se frem til. Det er selvføl-

gelig ferien jeg snakker om.  Noen er vel allerede ferdig med sin, andre er godt i gang, og atter andre, slik som underteg-

nede og kartleser starter sin nå i månedsskiftet juli/august. Da går turen nordover før den avsluttes med en tur til Kiel. 

Siden siste avis har mange deltatt på Bueskyting i Horten (se egen sak), vært på hyttetur med Flittige Liser, deltatt på 

vårt medlemsmøte i juni, vært på D8-kongress, spist pannekaker på vår tradisjonelle Pannekakefrokost, feiret 4. juli i 

Oslo og møtt medlemmer fra Norske Lodge i Charlotte, North Carolina som har tilbrakt noen dager i Sandefjords-

området. 

Ellers kan jeg fortelle at en gammel kjenning for mange av oss, int. director for D8, Ernst Granly fra Eidsvold har fått 

Kongens fortjenstmedalje i sølv for sitt samfunnsnyttige arbeide gjennom 40 år. Vi gratulerer. 

Årets pannekakefrokost ble velsignet med nydelig vær. Ca. 45 medlemmer med familier var møtt fram. Edvard Munch 

Lodge var også godt representert. Et nytt, og hyggelig bekjentskap var Brit Moe Andersen som bor i Sandefjord, men er 

medlem av Norske Lodge i North Carolina. Hun hadde med seg sin datter Eva. Foruten å spise pannekaker med sirup 

drikke kaffe og brus,  gikk dagen med natursti, hesteskokasting, loddsalg og hyggelig prat rundt bordene 

Som dere kan se på 1. side av avisa er neste arrangement fellesmøte/Grillaften med Edvard Munch Lodge tirsdag 3. au-

gust. Dessverre er undertegnede bortreist på den tiden, men jeg håper riktig mange andre av Osebergs medlemmer tar 

turen dit. Heller ikke på oppstarten av bowlingsesongen får jeg med meg. Den begynner fredag 20. august kl. 18.30.  

Neste møte i kantina til Nøtterø Sparebank blir tirsdag 14. september. Da skal det bl.a. velges nominasjonskomite. Har 

du lyst til å være med i den, ta kontakt med presidenten. 

Uansett hvor dere er, håper jeg dere nyter sommeren og lader opp batteriene til høstens arrangementer. 

Med broderlig hilsen Sven-Anders 

Til minne 
Fredag 4. juni sovnet Per (Peder) Rygh stille inn, nær 87 1/2 år gammel,   med vår medlemssekretær Anne Lise Berenger 

ved sin side. I 1994 kom Per og før avdøde hustru Marion flyttede tilbake til Norge for å nyte sin pensjonstid. Selv om 

begge beholdt sine medlemskap i Nor-Bu lodge ble de aktive støttemedlemmer i Oseberg Lodge. De deltok på alle vår 

arrangementer. Per var aktiv med i bowlinggruppa og satt også som kasserer i mange år. Per ble bisatt fra Nøtterøy ka-

pell torsdag 17. juni i nærvær av familie, venner fra Sons of Norway og andre venner. Vi lyser fred over Pers minne. 

Han er begravd på Tjøme sammen med Marion. 

Bueskytterkveld 
Mandag 31. mai var medlemmer fra Edvard Munch og  Oseberg Lodge samlet til det tradisjonelle bueskyttertreffet i 

Horten. Vi var velsignet med nydelig vær den kvelden. Etter et kort forretningsmøte startet skytingen opp. I pausen ble 

det servert pølser med tilbehør før vi gode og mette avsluttet bueskytingen. Kvelden ble avsluttet med kaffe og kaker, 

loddsalg og premieutdeling. Resultatene ble som følger: 

Oseberg Lodge damer: Solveig Sende Kjønnerød, 195 poeng, Anne Lise Berenger 179 poeng. Herrer: Sven Anders 

Kjønnerød 217 poeng, Birger Lassen 197 poeng, Martin Bjerkgård 196 poeng. Edvard Munch Lodge damer: Brit 

Gjertsen 116 poeng, Kari Auli 102 poeng. Herrer: Bjarne Rolland 255 poeng, Wilfred Aasheim 241 poeng, Bjørn Kris-

tiansen 240 poeng, Hans Pettersen 231 poeng, Vidar Steen Hansen 213 poeng og Eddy Ferreira 201 poeng. Gutteklas-

sen: Henning 163 poeng, Daniel 91 poeng. 

Nok en fin kveld med medlemmene fra de 2 lodgene var brakt til en vellykket ende. 

Bowlingen 
Det er på tide å tørke støv av bowlingkula og pusse skoa. Fredag 20. august kl. 18.30 starter vi opp igjen på Sjøsiden 

Bowlingsenter på Vallø. Alle hjertelig velkommen. Ta gjerne med familie og venner. 

Lotteriet 
Tiden for oppstart av årets lotteri nærmer seg. Kan du bidra med en gevinst er det fint om du gir noen i styret beskjed om 

det innen den 22. august. 

Pres. Torild Trolsrud T. 33062934 tor-trol@online.no Vp.: Solveig Sørensen T. 33474995 toot-so@live.no Sekr./red. Sven-A. Kjøn-

nerød T. 33368861 svkjoenn@online.no Medl.sekr. Anne. L. Berenger T. 92852787 annelise3140@hotmail.com Kasserer Solveig  

S. Kjønnerød T. 33368861 svkjoenn@online.no Akt. Leder Else M. Christiansen T. 33386029. Marshall Kari Bjerkgård T. 

33368884. Wenche Jacobsen T. 33330861 Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com 

Www.sonsofnorway8.com — Org.nr. 982 843 596 

Søster Lodger: Fredriksen Lodge 3.125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00 

    Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des. 

    Trolldalen Lodge 6-139 American Legon Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30 


