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Medlemsmøte med grilling avholdes tirsdag 14. august kl.
18.00 på MC-klubbens lokaler i Hellandveien, Nykirke
Det har etter hvert blitt en tradisjon at vi starter opp høstsesongen med grilling og
utekos. Vi starter med en kort forretningsdel får vi fyrer opp grillen og hygger
oss med god mat, drikke og diverse aktiviteter. Du kommer til MC-klubbens lokaler på følgende måte: Kommer du fra E-18 (enten nordfra eller sydfra) ta av
ved Statoil/Kopstad, inn på veien skiltet til Horten, gjennom rundkjøringen ved
Brannstasjonen og under jernbanebrua. Her er det skiltet ”Helland”, vil 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. Det er
gode parkeringsplasser ca. 50 meter fra huset. Det er stoler og bord nok der, så
det eneste du trenger er å ta med grillmat m/tilbehør og det du skal drikke. Grillen er klar. Kaffe blir servert. Det blir som vanlig aktiviteter for store og små. Det
er ikke værforbehold. Det er god plass innendørs hvis det skulle bli nødvendig. Har du anledning til å ta med
en liten gevinst til kveldens lotteri er det hyggelig.
Bowlingen Starter opp igjen fredag 17. august kl. 18.30 på Vallø Bowling. Alle hjertelig velkommen.
Minner også om bowlingen i Arendal 8. september. Mer info kommer senere.
Våre Flittige Liser Starter opp igjen tirsdag 21. august hos Wenche Jacobsen, Ilebrekkeveien 48. Noe
du lurer på ring 33330861. Siden oppstarten av Flittige Liser har lodgen fått mange nye medlemmer, så alle er
kanskje ikke klar over hva dette er. Flittige Liser ble starter opp for å gi damene i lodgen mulighet for å treffes
en gang i måneden til litt håndarbeide og sosialt samvær. Møtene går på rundgang hjemme hos de som er med.
Lotteriet vårt er i startgropa. Kan du bidra med en gevinst eller flere, ta kontakt på augustmøtet eller pr.
telefon til noen i styret. Vi regner med å starte loddsalget august/september med trekning i november.
Brukte frimerker, telekort og ringer Tas fortsatt i mot med takk. I perioden 2010-2012 samlet
lodgene i Norge inn ca. 111 kg med frimerker/telekort. Og på kongressen på Bryne ble Carl Johan Holm overrakt ca. 150 kg med ringer. Og mer var kommet tidligere og mer var i vente. Så stå på, ta med på møtene.
Valg i D8 President Odd Harald Olsen, visepresident Nils Audun Gerhardsen, sekretær Solfrid Abrahamsen og kasserer Per Mikalsen ble alle gjenvalgt. Ny aktivitetsleder ble Fred Bjerke. Delegater til Int. kongress i
Fargo ble: Odd Harald Olsen, Solfrid Abrahamsen, Per Mikalsen, Helge Bjørn Skjulestad og Astrid Helene
Granly. 1. varadelegat ble vår egen Solveig Sende Kjønnerød

Vi gratulerer
2/8 Martin Bjerkgård, 2/8 Ingun Rosten Larsen, 11/8 Britta
Bøhn og 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
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firmapost@usaexperten.no
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Redaktørens betrakninger
Når dette skrives er vi kommet til siste halvdel av juli, og sommeren har vel ikke vært her skikkelig ennå. Håper den
kommer nå som undertegnede og kart-leser pakker bilen og setter kursen nordover. Derfor kommer august-avisa vår litt
tidligere enn normalt. Som pensjonist har en vel ikke sommerferie på samme måte som når en var i arbeidslivet og fikk
tildelt sine kvote med et visst antall uker ferie. Vi har derfor allerede vært en tur til Bryne i forbindelse med kongressen,
tilbrakt en uke på hytte på Tjøme rundt St. Hans-tider og en helg på Blefjell, så noe ferie har vi da hatt. Litt besøk har vi
også hatt. Blant annet har Rigmor Haugen tatt turen fra Spania for å kjøle seg litt ned og besøke familie på Hamar og
venner i Tønsberg-området. Hun ba oss hilse så mye til alle gode venner i Oseberg Lodge.
Men som vanlig tar vi et lite tilbakeblikk på det som har skjedd siden forrige avis. Det begynner å bli en stund siden nå.
Vi begynner med pannekakefrokosten hos Kjønnerød på Eik søndag 10. juni. Da vi våknet opp søndag morgen regnet
det ute og ”de små grå” ble satt under hardt press for å tenke ut alternativer. Første post ble å sjekke yr.no De lovet sol
og fint vær på Eik fra kl. 12.00. Tiden gikk uten at det så ut til å bli noe bedre så plan B om å holde det innendørs begynte å ta form. Men da de første gjestene begynte å komme ca. 11.50 begynte det å klarne opp og kl. 12.04 skinte solen fra
blå himmel. Dagen var reddet og ca. 40 små og store hygget seg med pannekaker m/sirup, kaffe og brus. Det ble arrangert natursti og hesteskokasting samt en utlodning. Og selvfølgelig var det mye hyggeprat rundt bordene. Tirsdag 12. juni
var det så klart for medlemsmøte og bueskyting i Horten tirsdag 12. juni. Etter en kort forretningsdel innendørs delte vi
oss i grupper og fikk utdelt bue, piler og annet nødvendig utstyr før det ble gitt ordre om å beskyte blinkene. Her ble det
mye blanda drops. Heldigvis traff de fleste innenfor skivene, men det ble også noen ”skauturer” for å lete etter bortkomne piler. Etter halvspilt serie var det en liten pause hvor vi koste oss med pølser, potetsalat og annet nødvendig tilbehør.
Så gikk vi i gang med de siste pilene før vi igjen trakk innendørs og koste oss med kaffe og kaker. En liten utlodning ble
det også tid til før vi avsluttet kvelden med å premiere de beste i bueskytingen. Her er resultatene: Gutter: 1) Stian
Thorsen 163, 2) Morgan Strøm Werkland 118, 3) Joakim Lien 70. Damer: 1) Solveig Sende Kjønnerød 162, 2) Ingun
Rosten Larsen 121, 3) Torild Trolsrud 105, 4) Kari Auli 79. Herrer: 1) Bjarne Rolland og Wilfred Aasheim 183, 3)
Bjørn Kristiansen 182, 4) Martin Bjerkgård 151 5) John O. Larsen 133, 6) Sven-Anders Kjønnerød 129, 7) Eddy Ferreira
120, 8) Hans Pettersen 114, 9) Åsmund Jacobsen 82. Takk for innsatsen til både skyttere og heiagjeng. Og noen søknadsskjemaer for medlemskap ble også delt ut, så kanskje kommer noen nye medlemmer. Torsdag 14. juni satt våre 2
delegater Torild Trolsrud og Solveig Sende Kjønnerød med undertegnede som sjåfør/hjelpemann kursen mot Bryne og
D8-kongressen. Det hele begynte med Velkomst fest torsdag kveld. Her ble det hyggelig gjensyn med gamle venner og
selvfølgelig fikk vi også en del nye. Fredag åpnet kongressen med at flaggborgen og lodgenes faner ble brakt inn før det
var velkomsttaler. Etter en liten pause ble det ordnet til for en minnestund over de medlemmene som har gått bort siden
forrige kongressen. Alle lodgepresidentene kom inn i salen med hver sine hvite rose og etter hvert kom en og en frem og
minnes sine avdøde medlemmer. For vår del satt Torild ned en rose til minne om Per Rygh, Kåre Frugaard og Willy
Henriksen. På vegne av Edvard Munch Lodge la D8-sekretær Solfrid Abrahamsen ned rose til minne om Bjørn Enger.
Så var det tid for å starte opp selve kongressen og behandlingen av de innkomne forslag. Når det gjelder vårt forslag om
å gjeninnføre soneleder/soner mente kongressen at dette var godt nok ivaretatt i Guidelines hvor det står at dette kan innføres på frivillig basis. Det er muligheter for at Viking Lodge, Bernt Balchen Lodge og Terje Vigen Lodge vil forsøke
dette. Hvis vi ønsker det er dette et naturlig alternativ for oss siden vi allerede har et godt samarbeide med Terje Vigen
og bowlingen. Når det gjelder forslaget om å få øket rabatten på reiser via OK-reiser var det flere som mente det samme.
Det nye styret ble derfor pålagt å ta opp nye forhandlinger med OK-reiser eller andre byråer for å få bedre betingelser.
Lørdag var det tid for utdelingen av diverse utmerkelser. Vi fikk 3. plass i Tubfrimkonkurransen med 13,765 kg. Videre
fikk vi Presidents Merit Award 2010 og 2011 (bronse). Merit Award 2010 og 2011 (Bronse). District Lodge of the Year
2010 og 2011. Alt i klassen Liten Lodge. Så takk til alle medlemmer som deltar aktivt i våre aktiviteter. D-8 Kongressen
2014 ble lagt til Egersund med Dalbuen Lodge som arrangør. Eidsvold lodge skal forsøke å få den Internasjonale Kongressen i 2014. Dette avgjøres på kongressen i Fargo i august. Onsdag 20. juni var det endelig tid for å sjøsette kopien av
Osebergskipet med kong Harald og Dronning Sonja tilstede. Skipet fikk navnet Saga Oseberg. Hvor mange av våre medlemmer som var tilstede er litt usikkert, siden det blant ca. 15.000 mennesker var vanskelig å få samlet alle rundt fanen
vår, som for øvrig sto helt inntil sperringen nær skipet. Som takk for at de hadde donert noen trær til byggingen fikk 2 av
våre medlemmer. Erna og Arild Hassum plass tribunen for spesielt innbudte gjester. Og om bord som roer befant Terje
Skuterud seg. Han tok senere kontakt ba om å få sitt medlemskap fornyet etter noen års pause. Hjertelig velkommen tilbake Terje. Nå er det ferie. Vi sees den 14. august håper jeg.
Sven-Anders, redaktør
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