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Medlemsmøte med grilling avholdes tirsdag 12. 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 E-18 (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 vei-

en. 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—her er det plass til alle. 

Søndag 17. august kl. 12.00 blir det pannekakefrokost i 

Kongslysveien 10, Eik 
Vi samles som vanlig i hagen til fam. Kjønnerød, Kongslysvn. 10, Eik. Her blir det servert amerikanske 

pannekaker med sirup, kaffe/te og brus til barna. Det blir muligheter for å teste kunnskapene sine på 

en natursti og vi tester oss på hesteskokasting. Ta med familie og venner. Pris kr. 40,- og kr. 20,- for 

barn under 12 år. Fint om du kan ta med stoler og bord. Vi har en del, men det rekker kanskje ikke 

til alle, så har du anledning så ta med noen ekstra i bilen. Det blir premiering i de ulike konkurranser 

og en liten utlodning. Håper du kan ta med en liten gevinst. Er du usikker på veien eller om det blir 

noe arrangement pga. usikkert vær, så ta kontakt på tlf. 48127201 eller 94982981. Hyggelig om 

medlemmer fra andre lodger også kommer på besøk. 

Bowlingen vår starter opp med sin faste fredagsbowling fredag 22. august kl. 18.30 på Vallø bowling. 

Alle hjertelig velkommen. Sko og kule får du lånt, så det er bare å møte opp. Alle hjertelig velkommen. 

Våre Flittige Liser har i skrivende stund ikke bestemt når det første møtet skal være. Mer opp-

lysninger om dette kan du sikkert få på medlemsmøtet den 12/8 eller på pannekakefrokosten 17/8. 

Lotteiet vårt starter opp i månedsskiftet august/september. Har du mulighet for å bidra med en gevinst er 

det fint om du kan gi beskjed om dette, så vi får det med på gevinstlisten. På forhånd takk for alle bidrag. 

Vi gratulerer 1/8 Kari Barane, 2/8 Martin Bjerkgård, 2/8 Ingun  

Rosten Larsen, 8/8 Randi T. Henning, 11/8 Britta Bøhn, 14/8 Kjell Olav  

Thune, 22/8 Berit Pinnestad 
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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 betraktninger Det er gått nesten 2 måneder siden sist dere hørte fra meg. Håper 

alle har det bra og nyter sommeren. Sist vi møttes var på medlemsmøtet i juni hvor vi besøkte Villa Møllebakken. Det 

var interessant å høre vår aktivitetsleder fortelle om stedets historie og det arbeidet som er gjort for restaurere og bevare 

stedet. Siden Turid er oldebarn av stedets første eier, kjenner hun godt til familien Bull som var stedets første kjente eier. 

Til tross for at NSB gjorde alt de kunne for å legge kjepper i hjulene for at Randi T. Henning skulle få møte oss denne 

dagen, rakk hun frem til den sosiale delen av møtet vårt. Randi bor nå i Sande, men har over 50 års medlemskap i Ed-

vard Grieg Lodge i LA. Hun er nå blitt støttemedlem i Oseberg så vi får nok se mer til henne. 

I løpet av sommermånedene har mange av våre medlemmer feiret både jubileer og andre hyggelige dager, mens andre 

har opplevd triste og uventede ting i den nære familien. Ingen nevnt, ingen glemt, men vi tenker på alle i gode og vonde 

dager. Inntil vi møtes igjen til grillaften den 12/8 og pannekakefrokost den 17/8 håper jeg alle får noen varme og fine 

sommerdager, enten hjemme i hagen eller på ferie.  Og er du ute og reiser kan du følge med på det som skjer på vår 

hjemmeside eller på Facebook. Adressene til disse finner du øverst på siden.                                   Sven Anders, redaktør 

 

Eidsvold Lodge fyller 30 år og dette feires 3 hele dager ende, fra 12. til 14. september. Det hele starter med get-

together fredag 12/9 kl. 18.00, fortsetter med formiddagssightseeing og festmiddag lørdag 13/9 i Nebbenes Restaurant 

og avsluttes med frokost i Letohallen Best Western hotell søndag morgen den 14/9, før vi reiser til musikk– og historie-

stund i Grunnlovskirken, Middelalderkirken i Eidsvold kl. 10. Bortsett fra jubileumsmiddagen på Nebbenes som koster 

kr. 400,- pr. p. (drikke kommer utenom) er alt annet gratis. Påmelding innen 1/9 –14 til P.box 100, 2071 Råholt, tlf. 

63951066/63951142 eller til astrid@egprodukter.no Forhåndsbetaling kr. 400,- til ktnr. 1615.07.52004 Eidsvold Lodge. 

De som trenger overnatting skal vite at Best Western hotell Leto-hallen på Dal ligger nærmest. Du kan bestille rom på 

tlf. 63959100. Vi kan også informere om at dette er den siste av de to store Grunnlovsfestivalene i jubileumsåret på 

Eidsvold avvikles. 

D8 Kongressen ble avviklet i Egersund i tiden 12. til 15. juni. Både for delegatene og gjestene ble det noen hyg-

gelige dager sammen med gamle venner, samtidig som nye vennskap ble etablert. Hyggelig var det å få hilse på den in-

ternasjonale president Marit Kristiansen og hennes mann. Selv om hun har sine røtter i Gildeskål i Nordland hadde hun 

også familie på Nøtterøy og Tjøme. Som vanlig på kongresser er det mange forslag. Noen av dem omhandler samme 

saker, så her er det komiteens jobb å slå dem sammen. Noen blir vedtatt og noen blir forkastet. Vårt forslag om å sende 

ut kontingentkravet som e-giro/autogiro ble vedtatt oversendt hovedkontoret i Minneapolis siden det er de som sender ut 

kravet via sin norske bankforbindelse. Når det gjelder endring av stiftelsesdatoen ble dette forkastet siden det er datoen 

på Charterbrevet som er gjeldende. Distriktsstyret for perioden 2014-2016 ser slik ut: President Per Mikalsen, Terje Vi-

gen Lodge (ny), visepresident Tor-Arild Halvorsen, Dalbuen Lodge (ny), sekretær Harald Thygesen, Terje Vigen Lodge 

(ny) og kasserer Ingrid Engedal , Ryfylke Lodge (ny).  I tillegg ble Odd Harald Olsen valgt som D8`s representant til 

international Director. Det var kun til vervene som president og visepresident det var kamp om plassene. Delegater til 

den internasjonale kongress ble Helge Bjørn Skjulestad, Terje Vigen Lodge, Tor Arild Halvorsen, Dalbuen Lodge og 

Harald Tygesen, Terje Vigen Lodge. I tillegg reiser  D8-presidenten og D8`s kandidat til internationl director. Kongres-

sen i 2016 skal avholdes i Haugsund med Haugaland Lodge som vertslodge.  Som vanlig på kongressene blir det delt ut 

en rekke utmerkelser til lodgene for godt utført arbeide gjennom perioden. President`s Merit Award Bronze for 2012 ble 

tildelt Torild Trolsrud. Solveig Sende Kjønnerød fikk tilsvarende for 2013. Merit Award Bronze både i 2012 og 2013 ble 

tildelt Oseberg Lodge. I tillegg fikk Oseberg tildelt en flott blankett for 2012 Family Lodge of the Year SoN District 

8.Når det gjaldt innsamling av frimerker til Tubfrim kom vi på 7. plass med 3,990 kg frimerker. Det betyr 0,043 pr. med-

lem. Totalt har lodgene i D8 samlet inn 108,549 kg frimerker i perioden 2012-2014. Det tilsvarer 1,466 kg pr medlem-

mer i Distrikt 8. Godt gjort. Fortsett å samle inn frimerker. Og ”Ringenes Herre” Carl Johan Holm mottok flere hundre 

kilo med ringer. Vårt bidrag her var 15 kg. Også her oppfordrer vi alle til å fortsette å samle inn ringer fra brus/øl.bokser. 

"WHERE is my SUNDAY paper?" The irate customer calling the newspaper office, loudly de-

manded to know where her Sunday edition was. "Madam", said the newspaper employee, "today is Saturday. The Sun-

day paper is not delivered until tomorrow.....on SUNDAY". There was quite a long  pause on the other end of the phone, 

followed by a ray of recognition as she was heard to mutter, "Well, shit, that explains why no one was at church ei-

ther......!"  Ja, det er ikke så lett å bli eldre, dagene og uken går så alt for fort. Snart er det jul igjen.  

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 48064201 toot-soe@live.no 

Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Bjørn Kristiansen. T. 99105653  

bjornogkari@hotmail.no  Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Medl.sekr. Anne Lise  

Berenger  T. 92852787 annelise3140@hotmail.com Marshall Kari Bjerkgård  T. 33368884. Torild Trolsrud T. 33062934  

tor-trol@online.no Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 95884603 ingun.r.larsen@gmail.com 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596  

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 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536

