Oseberg Avis
Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Nr. 8—31. årgang
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg

August 2011

Tirsdag 9. august kl. 18.00 blir det fellesmøte/Grillaften med Edvard
Munch Lodge på MC-klubbens lokaler i Hellandveien, Nykirke
Det har etter hvert blitt en tradisjon at vi starter opp høstsesongen med et fellesmøte/grillaften sammen med Edvard Munch Lodge. Du kommer til MC-klubbens lokaler på følgende måte: Kommer du fra E-18 (ta av ved Statoil/Kopstad), inn på vei
310 mot Hoten, gjennom rundkjøringen ved Brannstasjonen og under jernbanebrua.
Her er det skiltet ”Helland”, til venstre med en gang under broen. Ta denne 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 store og små. Håper riktig mange fra Oseberg har anledning til å komme denne kvelden. Det er ikke værforbehold. Det er
god plass innendørs hvis det skulle bli nødvendig. Har du anledning til å ta med en gevinst til kveldens lotteri
er det hyggelig.

Sons of Norway weekend i Hamar 30/9—2/10
Fra fredag til søndag blir det kombinert D8-styremøte og presidentmøte. Lørdag 1/10 markerer Hamar Lodge sitt 20 års
jubileum. Mer info kommer etter hvert men hold allerede av denne helgen hvis du ønsker å tilbringe en helg sammen
med gode venner i Hamar.

Tubfrim/boksringer
Før ferien sendte vi av gårde en eske på 2,6 kg med frimerker til Tubfrm. Men det er bare å forsette å samle frimerker.
Ta dem med på medlemsmøtene så skal vi sørge for at rette vedkommende får dem. Det samme gjelder ringer fra brus–
og ølbokser. Trenger du samleesker til frimerker kan du få det på medlemsmøtene.

Interessert i USA-turer
Den første turen går fra Norge 2. september fra Norge til Washington. Etter noen dager der går turen til Minneapolis, så
til Moorhead/Fargo før den avsluttes med besøk i Minot og Norsk Høstfest. Hjemreise fra Minot 1/10 til Norge. Pris ca.
kr. 17.700. Mer info får du ved å ringe Tore Nærland 51487777.
Bernt Balchen Lodge planlegger en tur i 2012 for bl.a. å feire 17. mai (20. mai) i New York. Etter noen dager der går
turen videre til Washington. Avreise Norge 18. mai til New York og hjemreise fra Washingtong 27. mai. Pris for reise
tur/retur ca. 6.500 og så må en regne med ca. 200 dollar pr. natt i dobbeltrom. Mer info kan du få ved å sende en mail til
gujoha@tele2.no

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

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

B

Pres. Torild Trolsrud T. 33062934 tor-trol@online.no Vp.: Solveig Sørensen T. 33474995 toot-soe@live.no Sekretær./redaktør.
Sven-Anders Kjønnerød T. 33368861 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Kasserer Solveig S. Kjønnerød T. 33368861
solveig.kjonnerod@sf-nett.no Akt. Leder Else M. Christiansen T. 91889368. Marshall Kari Bjerkgård T. 33368884.
Wenche Jacobsen T. 45204780 Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767
Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596
Kont: Kr. 360,- Ektefelle/samboer 310,- Ungd. 16-21 år kr. 240,- Frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i hver måned

Redaktørens betraktninger
Selv etter det tragiske som skjedde i Norge fredag 22/7 må livet gå sin gang. Frem til nå har jeg ikke fått melding om at
noen av Osebergs medlemmer eller familie er er kommet til skade eller har vært involvert på noen av stedene. Håper
dere gir meg beskjed hvis dere vet noe annet. Selv om vi fortsatt bare er i begynnelsen av august, er vel ferien over for
de fleste og man begynner kanskje etter hvert å komme inn i de faste rutinene. Før jeg går løs på det som står foran oss,
vil jeg ta et lite tilbakeblikk på det som skjedde før ferien. Bueskytterkvelden 7. juni i Horten ble en vellykket aften med
ca. 30 små og store. Her er resultatene: Damer: 1) Solveig Kjønnerød 70 p. 2) Torild Trolsrud 65 p. 3) Britt Wenkhe
Kibsgaard 43 p. 4) Kari Auli 38 p. 5) Linda Thorsen 26 p. Herrer: 1) Bjarne Rolland 130 p. 2) Arild Hassum 126 p. 3)
Bjørn Kristiansen 124 p. 4) Hans Pettersen 107 p. 5) Martin Bjerkgård 106 p. 6) Eddy Ferreira 86 . 7) Raymond
Kibsgaard 81 p. 8) Åsmund Jacobsen 66 p. 9) Sven Anders Kjønnerød 61 p. Ungdom: 1) Henning 91 p 2) Stian 41 p 3)
Katrin 12 p. Tirsdag 14. juni var det tid for vårt eget møte og denne kvelden fikk vi besøk av Maryann Oshaug fra Incestsenteret og Erling Chr. Erlingsen fra Stiftelsen Nye Osebergskipet. De fikk overrakt hver sitt bevis på at vi hadde
bevilget hhv. Kr. 5.000,- og kr. 3.000,-. Begge takket for pengestøtten med å fortelle om sine respektive prosjekter. Bortsett fra Norge er USA det landet som har vist største interesse for byggingen av Osebergskipet. Den dagen Solveig og
undertegnede var på besøk på byggeplassen ventet Erlingsen på en gruppe på ca 20 amerikanere som skulle på seilferie i
Europa. Planen var å starte turen i København, men da de fikk høre om Osebergskipet ble planene forandret slik at seilturen startet i Tønsberg før resten av Europa sto for tur. Dessverre var ikke værgudene på vår side da vi arrangerte pannekakefrokost søndag 19. juni. Allikevel var vi 16 voksne og 4 barn som samlet oss under tak på terrassen og koste oss
med pannekaker m/sirup, kaffe og brus. Hesteskokastingen ble avlyst og den tradisjonelle naturstien ble isteden foretatt
rundt bordene. Tross været ble det en koselig søndag hvor praten gikk livlig rundt bordet.
Så et lite tilbakeblikk i historieboka: Som nevnt i forrige avis skulle det på lodgens 2. møte onsdag 10/6 –81 tas stillling
til et utearrangement i august. Og resultatet ble at det skulle avholdes en picnic på Karlsvikodden søndag 23/8 –81 fra kl.
12.00. Medlemmene ble oppfordret til å ta med utstyr og mat for grilling og en festlig hatt og gjerne musikkinstrument
og gode venner. Karlsvikodden ble fast sted for vår picnic i mange år. Så ble det noen år med litt forskjellige steder før
vi for noen år siden gikk sammen med Edvard Munch lodge om et fellesmøte/grillaften. Og da er vi kommet tilbake til
nåtiden. For som du kan lese på 1. side blir det Fellesmøte/Grillaften tirsdag 9. august fra kl. 18.00. Håper du kommer.
På det ekstraordinære medlemsmøtet til Edvard Munch Lodge 14/6 ble det bestemt å nedlegge lodgen fra 31/12 –11. Det
er hyggelig å høre at nesten alle ønsker å fortsette sitt medlemskap i Sons of Norway og da som medlem av Oseberg
Lodge. Alle årets planlagte aktiviteter i Edvard Munch Lodge, inkludert julebordet 3. desember går som planlagt. Så får
vi bare håpe at de som skal lede lodgen vår i 2012 klarer å fortsette med noen av de tradisjonelle aktivitetene som har
vært avholdt i Horten.
Som kjent har vi ingen egne møter i august, men den 13. september møtes vi igjen i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie
Torg. Og da vår vi besøk av Bent Lønsrusten som vil fortelle verdens lengste mann, norskamerikaneren Aasen.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Bowling i Arendal 8.-9. oktober

Den tradisjonelle bowlingturneringen er nå fastsatt til 8.-9. oktober. Bowlingen for alle starter kl. 11.00 lørdag 8/10. Det blir 4 spill med premier til de beste damer og herrer og beste
dame– og herrelag. Hvert lag består av 3 spillere. Pris bowling kr. 250,-. Det blir innkvartering på Thon Hotell rett over
gata for bowlinghallen. Pris pr. prs. I dobbeltrom kr. 475,- inkl. frokost. Enkeltrom ca. kr. 700,-. Fest og middag på Nednes kr. 250,- Påmelding innen 23. september (gjelder både hotell og bowling/fest) til Brynhild Kristiansen tlf. 37015462,
mobil 95706761, mail brynhild@live.no

Minneord

Vårt kjære medlem Kåre Frugaard sovnet stille inn 15. juni og han ble begravet fra Borre kirke 23.
juni. Vi lyser fred over Kåres minne og våre tanker går til Unni og resten av familien.

Lotteriet

Vårt tradisjonelle lotteri er i startgropa og mange fine gevinster har kommet inn, men vi tar gjerne i mot
flere. Vi har fått lov til å sitte på Eiktoppen lørdagene 24/9 og 19/11. Lørdag 8/10 skal vi sitte på Plantasjen Gauterød. Vi
har også fått lov å selge lodder i Sandefjord. Håper noen av medlemmene kan avse noen timer disse lørdagene for å selge lodder. Særlig 8/10 trenger vi hjelp, da dette er samme helg som mange er i Arendal og bowler. Både når det gjelder
gevinster og mulighet for å hjelpe til med loddsalg, ta kontakt med Else Mari eller Solveig. Loddark vil også være tilgjengelig på medlemsmøtene utover høsten. Trekning i november.
Søster Lodger: Fredriksten 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 Legion Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

