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Medlemsmøte med grilling avholdes tirsdag 13. 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 opp med en kort forretningsdel før 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 E18 (enten nordfra eller sydfra) tar du av ved Statoil/Kopstad, inn på veien skiltet til Horten,
gjennom rundkjøringen ved Brannstasjonen og under jernbanebrua. Her er det skiltet
”Helland”, til venstre med en gang under broen. Ta denne veien. Kommer du fra Horten ta til
høyre før jernbanebrua. Omtrent midtveis er det en ”S”-sving med bjerketrær. Fortsett
på denne veien. Gården der vi skal være ligger på venstre side, og det er satt opp en stolpe med flere skilter, bl.a. Horten MC-klubb. 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, noe å spise på og med 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 plass innendørs hvis det skulle bli nødvendig.
Har du anledning til å ta med en liten gevinst til kveldens lotteri er det hyggelig. Ta gjerne med noen venner

Bowlingen
Starter opp igjen fredag 23. august kl. 18.30 på Vallø Bowling. Alle hjertelig velkommen. Sko og kuler får du lånt i hallen så du trenger ikke noe utstyr for å bli med. Kom
gjerne innom hallen for å ta en kopp kaffe og en prat selv om du ikke skal bowle. Minner også om at det blir bowlingweekend i Arendal 21. september. Det blir reservert rom
på Thon Hotell. Mer info om pris, starttidspunkt, påmeldingsfrist osv. på medlemsmøte
eller når bowlingen starter opp igjen.

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 i august/september med trekning i november.

Brukte frimerker/aluminiumsringer
Du husker vel å ta vare på alt av frimerker, postkort, telekort, ring kontantkort og alle andre plastkort i
”kredittformat”, både norske og utenlandske. Og selvfølgelig tar du av aluminiumsringen på brus/øl-boksen
før du panter den. I sommer har vi overrakt en sekk med ca. 25 kg ringer til Calle. Fortsett å samle.

Vi gratulerer
1/8 Kari Barane, 2/8 Martin Bjerkgård, 2/8 Ingun Rosten Larsen
11/8 Britta Bøhn, 14/8 Kjell Olav Thune, 22/8 Berit Pinnestad
og alle andre som har noe å feire

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
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Redaktørens betraktninger
Forhåpentligvis fortsetter sommeren lenge ennå, men det på tide å avslutte ”Oseberg-ferien” starte opp igjen med aktivitetene våre.
Første møte blir tirsdag 13/8 med grilling og utekos. Bowlingen starter opp fredag 23/8 og etter hvert kommer våre Flittige Liser i
gang med sine månedlige møter. Og 21. september blir det bowlingtur til Arendal og 5/10 skal Christiania Lodge feire sitt 30 års
jubileum med fest i Oslo. Mer om dette og alt annet som skjer i Oseberg og Sons of Norway kommer etter hvert.
Men for å gå litt tilbake i tid, så avsluttet vi vårhalvåret med pannekakefrokost i hagen til Kjønnerød. Her samlet over 40 personer
seg for å spise pannekaker med sirup, kose seg med kaffe og mineralvann, gå en natursti og selvfølgelig kaste hestesko. Og været
var på topp. Siste møte før ferien var medlemsmøte og rekefest på Skytterhuset i Sandefjord. Her var oppslutningen ikke like god,
men vi som var der hadde en hyggelig kveld med gode reker og tilbehør.
Men sommeren har ikke vært helt Sons of Norway-fri. Første helgen i juli dro Brit og Jan Thorsen, Solveig og undertegnede til Utvandrerfestivalen i Kvinesdal. Etter å ha sjekket inn på Utsiden Hotell fredag ettermiddag dro vi ned til Utvandrermuseet i Kvinesdal
sentrum. Her ble vi godt mottatt av gode venner og fikk servert amerikanske pannekaker og kaffe. Og en guidet tur gjennom museet
var veldig interessant. Her har Viking Lodge gjort en kjempejobb med å lage flotte utstillinger. I 1996 arvet Kvinesdal kommune
huset etter Judith Østbø og i 2003 fikk Viking Lodge jobben med å lage et utvandrermuseum for Lister-regionen. Dette ble åpnet i
2005. Senere på kvelden var det underholdning i Kultursenteret som ble
avsluttet med Get togeter-party. Her ble det servert en nydelig fiskesuppe
og drikke. Sverre Risdal sto for musikken. Etter frokost lørdag dro vi
igjen ned til sentrum hvor det var flott musikk og annen underholdning
hele formiddagen. Og senere var det den store paraden gjennom Kvinesdal sentrum. Her var det mange flotte tidsriktige kostymer, hestevogner
med mer. Og om kvelden var det stor Utvandrerfest i idrettshallen med
god mat og flott musikk. Og selvfølgelig traff vi mange gamle kjente og
vi fikk også mange nye. Mange av dere som har vært medlem i Oseberg
lenge, husker kanskje Erling Dugan som tidligere var medlem i Hjalmar
Johansen Lodge. Etter å ha bodd mange år i California, har nå flyttet tilbake til Norge og Kvinesdal. Videre traff vi Leif Ivar Tønnessen som
tidligere har vært president i Bernt Balchen Lodge. Han bor nå i Sandnes.
Jeg tror jeg stopper med disse 2. Skulle jeg nevnt alle kjente vi traff ville
jeg fylt mange sider. Skal heller forsøke å nevne den ved en senere anledning. Uansett, har dere ikke vært på Utvandrerfestivalen tidligere, vil jeg
anbefale å sette dette opp på neste års reiseplanlegger. Noen dager senere
dro de samme 4 musketerer til Hurdal, hvor Eidsvold lodge hadde sin
årlige grillkveld med auksjon. Her traff vi bl.a. Calle, som vi overrakte en
sekk med 25 kg aluminiumsringer innsamlet av Osebergs medlemmer.
August måned er ”fattig” på merkedager i våre 3 land. Det eneste jeg har
funnet er at i Canada feirer mange regioner Civic/Provincial Day den 5. august. Dagen kalles også August Holiday og kan dateres
tilbake til 1896 hvor den for første gang ble feiret i Toronto. Skoler, offentlige kontorer og mange bedrifter og forretninger holder
stengt denne dagen. Så håper jeg vi får mange fine soldager utover i august og at dere nå er klare for ny aktiviteter i Oseberg Lodge
utover høsten. Håper å se riktige mange av dere på medlemsmøtet med grilling tirsdag 13. august kl. 18.00
Sven-Anders red.

Christiania Lodge

Feirer sitt 30 års jubileum lørdag 5. oktober kl. 19.00 på DS Louise, Aker Brygge. De byr på
sang, piano, eventyr og noko attåt. De venter celebert besøk fra USA, men de viktigste celebritetene er oss, alle SON-medlemmer.
Pris ca. kr. 660,- som inkluderer velkomstdrink, 2 retters middag med vin og kaffe. Påmelding til els-ca@hotmail.com tlf. 65904404
eller 92099399 For de som ønsker å overnatte er det reservert rom å Victoria Hotell som ligger 7 min gange fra Bryggen. Bestilling
av rom gjøres på tlf. 2414700, oppgi nr. 14795353 ved bestilling før 30. aug. Det er avholdt 25 rom. D8 skal ha sitt kombinerte styremøte/presidentmøte på samme hotell samme helgen, så det er mulighet for å treffe mange kjente i Oslo den helgen. Hadde vært
hyggelig om mange av Osebergs medlemmer tok seg en Oslo-tur den helgen.

Feriedager til gode?

Kanskje noen dager i København gjør susen. Den 15-Maj åbner hvort lille hotel. Dobbelt
værelse med morgenbord 650 dk. Om man bliver i København kan man blive afhente ved Oslo-båden og bragt retur til båden. Bus
og s-tog til centrum lige ved døren 7 minutter til Centrum Har du nogle, som vil til København, så er de velkomne. Hilsen fra Gunilla og Bendt Bendtsen Telefon 0045-39643089. E-mail: heksgb@mail.tele.dk Anbefalt av Calle som har bodd der

Konsert i Utvandrerkirka

(Hamar) Konsert med Stefan Strøm og Væillset-kvart`n søndag 18. august kl.
18.00 på Utvandrermuseet. Inngang kr. 150,-. Arr.: SoN Hamar Lodge. Alle hjertelig velkommen.
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.
Nor-Bu Lodge 3-427
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30

