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Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway Vestfold, Buskerud, Telemark
Nr. 8— 38. årgang
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg
August 2020

Med de litt usikre forholdene som er for
tiden blir det ingen arrangementer i august
Men vi håper at det skal være mulig å starte opp igjen aktivitetene
onsdag 9. september kl. 19.00 på Løkken Gård, Tønsberg
Inntil da får vi forsøke å holde kontakt med hverandre så godt det lar seg gjøre via telefon, e-post og medlemsavisa.

Minneord
Vårt kjære medlem Nils-Egil Elind sovnet stille inn 29. juni etter en kort tid sykdom, 85 år gammel. Han ble bisatt fra
Nøtterøy kirke fredag 10. juli. Etter familiens ønske sendte lodgen en gave til Kreftsaken. Nils-Egil var medlem av
lodgen siden 12. januar 1981 og var Golden member. For noen år siden overrakte Nils-Egil et nesten komplett sett medlemsavis og annet materiell fra 1981 og frem til vi fikk dem. Medlemsavisene er digitalisert og kan leses på vår hjemmeside. Vi lyser fred over Nils-Egils minne og våre tanker går til hans etterlatte.

Overførsel
Frode Kristian Hagen, Skovlyveien 10, 3160 Stokke har overført sitt medlemskap fra Nor-Bu Lodge 3-427 til Oseberg
Lodge 8-001. Han har vært medlem i Sons of Norway siden 1980. Vi ønsker ham hjertelig velkommen og håper å se
ham på våre møter og arrangementer når vi i løpet av høsten kommer i gang igjen.

D8-styret
har hatt styremøte i Stavanger. Siden det ikke ble mulig å avholde kongress på Sand i juni har D8-styret med hjemmel i
|§ 3.11.7 i Charter og Constitutions utpekt D8 sekretær Ole Hillestad som ny visepresident etter Odd Harald Olsen som
ønsket avløsning. Som ny D8 sekretær er president i Hamar Lodge, Caroline Volla Moberget, utpekt. Som ny D8 kasserer etter Ingrid Engedal er sekretær i Ryfylke Lodge, Jens Inge Børkja, utpekt. D8 president Tor Arild Halvorsen fortsetter i 2 år til. De nye styremedlemmene konstitueres på høstmøtet 2020. Visepresident Ole Hillestad overtar ansvaret for
D8-siden i Viking Magasin. Alle bilder som ønsket inntatt i Viking skal derfor sendes til Ole Hillestad på e-mail hilleslu@online.no eller til lodgens redaktør. Når det gjelder boksringer er Carl Johan Holm fortsatt kontaktperson. Ryfylke Lodge som skulle ha arrangert D8-kongressen på Sand i juni i år vil på sitt medlemsmøte i september avgjøre om de
vil påta seg å arrangere D8-kongressen samme sted i 2022. Når det gjelder den Internasjonale kongressen som skulle
vært avholdt på Scandi Ringsaker utenfor Hamar nå i august, vil D8 styret innhente pristilbud fra Scandic Hamar med
tanke på at den Internasjonale kongressen skal avholdes i Norge august 2022. Når det gjelder utgifter som både Ryfylke
Lodge og D8 har hatt i forbindelse med de avlyste kongressene vil det bli søkt om å få disse refundert fra hovedkontoret
i Minneapolis. Ellers er det en del saker som skulle vært lagt frem på D8-kongressen i juni. De som var delegater på
kongressen i Åsgårdstrand fortsetter som delegater frem til kongressen 2020 og vil i løpet av høsten få e-mail med de
saker som det trengs å stemme over. Neste styremøte i D8 blir avholdt 2.-4. oktober. Sted avgjøres senere.

Vi gratulerer
2/8 Martin Bjerkgård, 2/8 Ingun Rosten Larsen 11/8 Britta Bøhn,
14/8 Kjell Olav Thune, 17/8 Odd Harald Høvring, 19/8 Haakon
Høvring og 22/8 Berit Pinnestad
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Redaktørens betraktninger
August står for døren, og tiden fra medlemsmøtet i mars og frem til nå
har blitt helt annerledes enn vi tenkte i begynnelsen av året. Vi fikk til
en hyggelig pannekakefrokost med ca. 30 personer til stede i midten av
juni. Og hyggelig var det med besøk fra Christiania Lodge. Men siden
det er så mye snakk om en ny runde med smitte nå som grensene åpnes
igjen, velger vi å droppe arrangementer i august. Men fra september
håper vi at det skal være mulig å møtes igjen på Løkken i Tønsberg.
Mange av medlemmene i Norge hadde problemer med å få Viking Magasin til rett tid. Men etter hvert som de kom så vi at Oseberg var representert med bilder i alle sammen. Og mer å glede oss kan vi vente når
Viking Magasin kommer i august. Jeg har tatt en ”tyvtitt” på nettet.
Hvis du går inn på ww.sofn.com og logger deg inn kan du lese Viking
Magasin for flere år tilbake, og du kan ta en ”tyvtitt” på neste måneds
utgave før det kommer i posten. Og hvis du logger deg inn på Osebergs
hjemmeside kan du lese alle (bortsett fra 3-4) medlemsaviser fra det
første kom ut høsten 1981 og frem til nå. Og her finner du også bilder
fra våre arrangementer og annet stoff om lodgen vår.
Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land er det i Norge bare 19/8 som er H.K.H Kronprinsesse Mette Marit
som står oppført. I Canada er 3. august en viktig dag i mange regioner. Alberta feirer Heritage Day, Civic/
Proviencial Day i Northwest Territories, Nuvavut, og Ontario. Terry Fox Day feires i Manitoba og Natal Day
feires i Nova Scotia. 5/8 er det Royal St. Johns Regatta i Newfoundland and Labrador. 15/8 er det Assumption
of Mary, 17/8 Discovery Day i Yuko, 20/8 Muharram/Islamic New year og 21/8 er det Golden Cup Parade i
Prince Edward Island. I USA er følgende dager listet opp: 1/8 Colodrado-dagen (Colorado), 3/8 Raksha
Bandhan, 4/8 Kystvaktens grunnleggingsdag, 7/8 Purple Heart Day. Purple Heart er en amerikansk militær
utmerkelse som tildeles personell i USA`s forsvar som har blitt skadet eller drept i kamper etter 5. april 1917.
Medaljen ble innstiftet i 1932 og første gang utdelt 22. februar samme år. Medaljen er basert på Bade of Military Meni som ble innstiftet av George Washington 7. august i 1782 og som er den eldse militære utmerkelsen
i USA. 10/8 Seiersdagen (Rhode Island), 16/8 Bennington Battle-dag. Dette er offisiell fridag i Vermont. De
fleste skoler, butikker og bedrifter har stengt. 17/8 ”Bennington Battle-dag” erstatningsdag (Vermont), 19/8
Nasjonal luftfartsdag (og Bill Clintons bursdag), 21/8 Hawaii innlemmelsesdag (Hawaii), 21/8 Eldres dag
26/8 Likestillingsdag for kvinner og 27/8 Lyndon Baines-Johnson-dag (Texas).
Da gjenstår det bare å ønske alle en fortsatt fin sommer/
høst og at vi alle holder oss friske så vi kan møtes til vanlige medlemsmøter utover høsten.
Sven Anders, red.

Våre Flittige Liser
har sitt første møte hos Solveig Sende Kjønnerød,
Kongslysveien 10, Eik tirsdag 25. august til vanlig
tid. Regner med at det er mange som nå er klar til å
møtes igjen og la strikkepinner og annet
håndarbeide slippe løs igjen. Velkommen
alle damer til en hyggelig håndarbeidskveld.
Med kaffe og litt å bit i. Ta kontakt med
dem du vet pleier å komme for å avtale samkjøring.
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 - 3. lørdag kl. 18.30

