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  Vi gratulerer
12/9 Inga M. Johnsen
16/9 Kaare Johnsen
18/9 Linn-Beate Kjønnerød
20/9 Sven-Anders Kjønnerød
28/9 Torleif Krohn
 1/10 Grethe Magnussen
Vi gratulerer også Haakon Jacobsen og Erik
Lie som henholdsvis nybakt pappa og
bestefar.

Våre �Flittige Liser�
ligger ikke på latsiden. Neste møte blir hos
Kari Bjerkgaard, Sildreveien 44, Eik torsdag
20. september til vanlig tid. Ta med
håndarbeid og godt humør. Alle velkommen.
Mer informasjon kan du få på medlemsmøtet
eller ringe 33 36 88 84.

Hva skjer hos våre naboer?
Hjalmar Johansen Lodge i Skien byr på dette
programmet i høst: 25/9 I Otto Sverdrups
fotspor - foredrag og lysbilder v/Guldborg
Søvik og Lars R. Hole. De var selv med på
ekspedisjonen. Sted: GS Banken kl. 19.00.
23/10: Reisemøte v/Nordbyen Reisesenter.
9/11: Thanks-givingsmiddag i Porsgrunn
Sjømanns-forening. 27/11: Adventsmøte m/
amerikansk mat og juleskikker. Ønsker du å
vite mer ta kontakt med Gudny på telefon
35 56 74 82. Edvard Munch Lodge i Horten
har følgende høstprogram: 2/10: Temamøte.
6/11 Temamøte. 7/12: Julemøte. Møtene
holdes i Lottehuset kl. 19.00. Ønsker du å
vite mer, ring Kari på tlf. 33 04 51 46. Det
er alltid hyggelig å dra på besøk til våre
nabolodger. Og det er hyggelig å få besøk.

Velkommen til nytt
møte tirsdag 11.
september kl. 19.00
i kantina, Nøtterø
Sparebank Teie Torv
Vi kan vel nå trygt si at høsten er kommet.
Og det betyr vel kanskje at medlemmene igjen
tenker på inneaktiviteter. Etter den
obligatoriske forretningsdelen, blir det tid til
kaffe og noe å bite. Forøvrig byr vi på

Reiselivsaften
ved Vesla N. Jacobsen fra Nordbyen
Reisebyrå i Larvik. Høsten og vinteren er jo
en populær årstid å reise på for mange, enten
det gjelder turen til USA eller Syden, eller
bare en weekendtur til Danmark. Vi kan nok
få mange gode tips til turen denne kvelden.
SAKSLISTE:  1) Julebord. 2) Innkommen
post. 3) Eventuelt.

Nominasjonskomite
På vårt augustmøte ble følgende
nominasjonskomite valgt: Brit W.
Kibsgaard, Torild Trolsrud og Ellen
Christiansen. De skal legge fram sin rapport
på oktobermøtet og valget finner sted i
november. Ønsker du å ta et verv, eller er det
noen du ønsker å foreslå, så ta kontakt med
nominasjonskomiteen, enten pr. telefon eller
på vårt septembermøte.

Bowling
Vi har startet opp med vår ukentlige
bowlingkveld hver fredag fra kl. 18.00 og
ca. 1 1/2 time i Centrum Bowling. Her er
alle hjertelig velkommen, unge som gamle,
nybegynnere som veteraner. Sko får du leid,
og kuler finnes til utlån, så du behøver ikke
ha eget utstyr for å spille. Her er det sosiale
like viktig som det sportslige.
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Fra presidentens skrivebord
Ja, så kan vi altså skrive september måned, og vi kan vel nå
trygt si at sommeren er over. Vi har nettopp lagt bak oss en
hektisk augustmåned som begynte med vårt medlemsmøte
den 14., hvor vi delte ut penger til Matthews House og
Nattravnene - penger som etter mottakernes takketaler
kommer godt med i et miljø som ikke har det like godt som
de fleste av oss. Jeg tror nok mange ble rystet over det de
kunne fortelle, og det er i slike stunder man kunne ønske at
man hadde et sugerør inn i kassa til Norsk Tipping på Hamar.
Forøvrig ga denne utdelingen oss god PR. Både Tønsbergs
Blad og Øyene var der med fotografer. Selv om artikkelen i
Tønsbergs Blad nok ble lest av flest - og kanskje derfor ga
oss best PR, likte jeg den helsiden som sto i Øyene 19/8
bedre. Her fikk journalisten fram den fine atmosfæren som vi
har våre møter, og fokuserte ikke bare på utdelingen av gavene.
Som dere kanskje alle vet, som så har Rigmor og Oscar solgt
sitt hus for å flytte til Spania for godt. Lørdag 18/8 hadde de
auksjon på innbo og “alt slags skrot”. Vi har så heldige å få
lov å selge kaffe, vafler og brus, noe som ga et godt tilskudd
til kassa vår.
Picnicken vår på Gjennestad Gartnerskole den 19/8 ble
dessverre ikke noen suksess, noe som skyldes at mange ting
hendte samtidig den helgen. Men vi som var der, hadde en
hyggelig stund. Det ga oss bl.a. anledning til å bli kjent Hanne
M. Solem og barna Linn Therese og Jon Philip. Vi fikk også
en liten rundtur med Dag Arneson fra Gartnerskolen.
Som dere så på 1. siden, får vi besøk av Vesla N. Jacobsen
på vårt septembermøte. Hun er ekspert på USA/Florida, men
vil sikkert kunne fortelle om andre reisemål også. Andre ting
som kommer opp på septembermøtet, er spørsmål om
julebord/julemøte. Vi har fått tilbud både fra Hadeland Glass
og Color Line. Vi kan også ha en felleskveld med Edvard
Munch i Horten? Kanskje medlemmene har andre ideer? Vi
tar det opp til diskusjon neste gang vi treffes. Og som dere
vet er det snart tid for å sette sammen det styret som skal lede
Oseberg gjennom 2002. Nominasjonskomiteen finner dere
også på 1. siden. De hører gjerne fra dere hvis dere har tips
og ønsker for hvem som skal sitte i styret neste år.
Inntil vi møtes neste gang, ha det bra.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Tubfrim
Du husker vel å klippe av frimerkene før du kaster
konvoluttene. Ta dem med på våre medlemsmøter, så sender
vi dem videre til Tubfrim. Trenger du samleesker, kan du få
det på våre medlemsmøter. Husk at Tubfrim også tar imot
brukte telekort. Inntektene av frimerke/telekortsalget går til
veldedige formål.

Thor Heyerdal Institutt
Forleden dag fikk jeg en hyggelig telefon og e-mail fra Magnus
Fladmark som etter mange år i Skottland er kommet tilbake
til Norge for å lede Thor Heyerdal-instituttet i Larvik. Han
kunne fortelle meg at det skulle holdes en internasjonal
konferanse i Sandefjord i tiden 12.-16. september hvor fokus
er satt på den historiske forbindelse til bla. de britiske øyer
og Nord-Amerika. Alt avholdes på Rica Park Hotel i
Sandefjord, og begynner 12/9 kl. 17.30 med Vestfold fylkes
mottakelse v/Ellen Gjerpe Hansen. Senere på kvelden er det
underholdning og hilsninger ved Thor Heyerdal jr. 13/9
begynner det kl. 08.30 med registrering og kaffe og holder
på med foredrag fram ca. kl. 18.00 avbrutt av kaffepauser
og lunch. Middag og kveldsprogram begynner kl. 18.00.
Fredag 14/9 begynner den også kl. 08.30 og holder på hele
dagen med foredrag. Middag er kl. 18.30. Lørdag 15/9 starter
det med foredrag kl. 08.30 som holder på til lunch kl. 12.45.
Kl. 14.00 blir det tur til Midtgard i Borre og til Kaupang-
utgravningene. Prisen er kr. 3.000,-, men har du ikke anledinng
til å være tilstede hele tiden, kan samme billett benyttes av
flere personer, slik at utgiftene kan deles på flere. Ønsker du
flere opplysninger, er programmet tilgjengelig på vårt
medlemsmøte den 11/9. Du kan også kontakte Margareth
Hogstad på tlf. 33 34 40 09, fax 33 31 59 08 eller Magnus
Fladmark på tlf. 33 17 17 19, mobiltelefon 98 23 17 19, fax
33 17 16 54. Du finner også mye på www.heyerdal-
institute.no.

Emigrasjonshistorie
I årene mellom 1860 og 1875 utvandret ca. 75.000 nordmenn
til Amerika. De fleste bosatte seg i Midt-vesten som ble
betraktet som det norske USA. Også andre eurpeiske land
opplevde en lignende utvandring.
Utbyggingen av Minneapolis er et godt eksempel på det
amerikanske samfunnets raske vekst. Så sent som i 1867 var
det kun lokalisert en liten landsby på østre side av Mississippi
som renner gjennom byen i dag. Totalt hadde stedet ca. 500
innbyggere. Noen år senere, i 1897, hadde byen vokst til
10.000 innbyggere. I dag bor det ca. 500.000 mennesker i
Minneapolis.

E-Lodge Committee
I disses tider da flere og flere tar i bruk internett og E-post
jobber også SoN med å ta i bruk dette media på flere
områder. Det er derfor nedsatt en komite med representanter
fra hvert distrikt. Fra Distrikt 8 er Wilfred Aasheim valgt. De
skal bl.a. se på mulighetene for å bruke internett til
medlemsregistrering, informasjon osv. Lykke til.


