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 Våre Flittige Liser
samles denne gangen tirsdag 17. september
til vanlig tid hos Wenche Jacobsen,
Ilebrekkvn. 48. Er du i tvil hvor det er, ta
kontakt på telefon 33 33 08 61, eller avtal
på medlemsmøtet om felles kjøring.

Vi gratulerer
12/9 Inga M. Johnsen
16/9 Kaare Johnsen
18/9 Linn Beate S.Kjønnerød
20/9 Sven-Anders Kjønnerød
28/9 Torleif Krohn

Bowlingen
har startet opp igjen etter sommerdvalen. Vi
treffes som vanlig hver fredag fra kl. 18.00 i
Centrum Bowling. Og her teller det sosiale
mer enn det sportslige, selv om vi vel alle
foretrekker å få en strike fremfor et kast i
renna. Selv om du ikke skal bowle, er du
velkommen inn for en prat og en kaffekopp.

20 års jubileum
Vi minner om Distrikt 8`s 20 års jubileum
som avholdes i Kristiansand 16. november.
Festen avholdes på Clarion Ernst Hotell.
Ønsker du å bo der, er prisen kr. 970,- pr. p. i
dobbeltrom inkludert fest. På Hotell
Skagerak er prisen kr. 870,- pr. p. inkl. fest.
Skal du bare på festen er prisen kr. 575,- for
velkomstdrikk, 3 retters middag inkl. drikke.
Påmelding snarest på tlf. 38 12 39 70. Fra
Oseberg er det foreløpig påmeldt 6 stykker.
Hva med deg? Snakk med noen på møtet og
avtal felles kjøring og meld dere på.

Velkommen til med-
lemsmøte tirsdag 10.
september kl. 19.00
i kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv
Så er det igjen tid for et medlemsmøte, og
denne gangen trekker vi innendørs til vårt
vanlige møtested, nemlig kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv. Vi begynner som
vanlig med en liten forretningsdel, før vi
finner fram kaffen og noe å bite i. Og
selvfølgelig blir det rikelig med tid til en
hyggelig prat med gode venner om alt det
som har skjedd i løpet av sommeren. Under
kaffen vil også Anne Lise Gøthersen fra vår
søsterlodge i Arizona fortelle litt om sitt
hjemsted. En liten utlodning blir det også,
så har du anledning hadde det vært fint om
dere kunne ta med en liten gevinst.
SAKSLISTE:  1) Valg av nominasjons-
komite. 2) Innkommen post. 3) Eventuelt.

Til Oseberg Lodge
Tusen takk for pengestøtten jeg fikk til mitt
opphold i USA. Jeg skal til Oregon - nærmere
bestemt Gladstone som er en forstad til Port-
land. Skolen jeg skal gå på heter Gladstone
High School og har ca. 850 elever. Jeg skal
bo hos en familie med mor og far med en
gutt på 22 år og en gutt på 15 år. De har
også en hund og en katt. Skolen begynner 4.
september og jeg gleder meg veldig.

Hilsen Lars Andersen

Tubfrim
Du husker vel å klippe av frimerkene fra all
posten du får. Ta også vare på telekort m.m.
Sist samlet vi inn 3,782 kg, eller 0,050 g pr.
medlem. Det ga oss en 7. plass i D8. Dette
må vi klare å forbedre før neste kongress.
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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 Lutheran Church, 207 S. Cherry,  1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

Fra presidentens skrivebord
Ja, så har da også vi fått avviklet den første uken av vår
sommerferie. Selv om det i skrivende stund fortsatt er sol og
blå himmel ute, og gradestokken nærmer seg 20 C, går det vel
ikke an å stikke under en stol at høsten nærmer seg, og det er
på tide å starte med møtesesongen innendørs. I august hadde
vi en hyggelig omvisning på Oseberg kulturhus og Quality Hotell.
Seona Law ga oss en fin informasjon både om hotellet og
konsertsalen. Kvelden ble avsluttet med hyggekveld i
kveldssolen på terrassen til hotellet, hvor medlemmene koste
seg med litt å drikke, noe å bite i og hyggelig prat rundt bordene.
Hyggelig var det også å få hilse på Anne Lise Gøthersen som
er medlem av vår søsterlodge Trolldalen i Tuson, Arizona. Hun
skal bo i Tønsberg et år. Etterhvert viste det seg at hun har
flere kjente i Oseberg.
Som dere ser på 1. siden, har vi fått takkekort fra Lars Andersen
som vi støttet med kr. 5.000 i forbindelse med at han skal tilbringe
et år i USA som utvekslingsstudent. Dessverre kan det bli
vanskeligere for oss i fremtiden å gi slik støtte. Lotteritilsynet
har nemlig avslått vår klage på det vedtaket som ble fattet i
Lotterinemda. Det betyr at vi ikke lenger kan bli tildelt
bingovakter. Dermed mister vi en betydelig inntektskilde.
Heldigvis fikk vi avviklet årets vakter, slik at vi også i mars
neste år kan vente oss en hyggelig sjekk. Så nå er det viktig at
vi alle legger hodene i bløtt og tenker på ny inntektskilder,
samtidig som vi må vise måtehold på utgiftssiden.
På septembermøtet må vi  velge nominasjonskomite. I oktober
skal jo listen over kandidater til neste års styre legges frem.
Så er det bare å håpe at høsten fortsetter der sommeren slapp,
og at vi alle møter frem til septembermøtet. Vel møtt.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Ut på tur, aldri .....
Fra Kjell`s Reiseservice har vi også i år fått tilbud om å sende
representanter på visningstur. Hver forening kan delta med 2 deltagere
på 2 turer. Disse må dele ett dobbeltrom. Det betyr at vi kan sende 4
stykker på tur i år. Snakk med noen i lodgen, eller familien/vennekretsen
om dere skal ta en tur i høst. Her gjelder først til mølla får først malt.
Utgiftene må dekkes av den enkelte deltager. Her er turene du kan
velge i: Tur 1 22.-26. sept. Pris p.p. kr. 1.000,-. Turen går via Kongsvinger
til Dalarna, videre til Karlstad, Lidkjøping, Gøteborg og fra Strømstad
hjem med Color Line. Tur 2 6.-11. okt. Pris pr. p. kr. 1000,-. Denne turen
går til Telemark, Sørlandet, Lysefjorden, Hallingdalen og Skeikampen.
Tur 3 går også 6.-11. okt. og koster kr. 1000,- pr. p. Her er reiseruten
Telemark, Hardanger, Sogn, Olden, Grotli, Gudbrandsdalen. Tur 4 går
via Telemark, Hardanger, Hallingdal, Valdres og Gudbrandalen.
Tidspunktet er 6.-11. okt. og koster pr. p. kr. 1000,-. Tur 5 har denne
reiseruten: Telemark - Hallindal - Valdres - Gudbrandsdalen i tidsrommet
6.-11. oktober. Prisen er kr. 1000,- p. p. Tur 6 går også i tiden 6.-11/10,
koster kr. 1.000,- p.p og har denne ruten: Østerdalen, Trøndelag,  Møre,
Gudbrandsdalen. Tur 7 koster kr. 2.200 pr. p. og går i tiden 19.-24.okt.
Her går ferden med DFDS Seaway til København. Så går turen via
Skåne til Bornholm. Her blir det overnatting før turen går til Skåne til
København og ferge hjem til Oslo. På alle turene er det lagt inn masse
seigtseeing og besøk på kjente steder. Foruten de hotellene dere skal

bo på, blir det også visning på mange andre hoteller underveis. Er
dette interessant for deg pluss en reisekamerat, så ring meg på telefon
33 36 88 61, eller ta kontakt på septembermøtet, så skal vi kontakte
Kjells Reiser og håpe at vi er tidsnok  til å få dere med. På møtet kan
dere også få se de fullstendige reiseprogrammene. God tur.

Internasjonal kongress
Den internasjoale kongress i Madsion, Wisconsin er nettopp avsluttet,
så her må vi nøye oss med en liten rapport. Madison hadde også
kongressen i 1982, da det ble vedtatt at Norge skulle bli et eget distrikt
innen Sons of Norway. På den kongressen hadde Oseberg flere
delegater som gjorde en god for at Distrikt 8 skulle bli en realitet. Etter
de foreløpige, korte rapportene fra årets kongress har D8 delegatene
også denne gangen gjort en god jobb i de komiteene de satt i. Siden
Peggy Joseph Knudsen ikke kunne gjenvelges, ble Jim Olson fra D1
ny president. Motkandidat var Charlie Nilsen fra D3. Visepresident
uten motkandidat ble Ted Forsberg fra D2. Med stemmetallet 90-86
ble Tore Pettersen fra D7 valgt til sekretær fremfor Jon Grinde D5. I
kampen om kasserervervet seiret Arden Shores fra D4 overlegent
over Ola Brevik fra D6. Terje Solheim fortsetter som Int. directors fra
D8 i nye 4 år. Mer info fra den internasjonale kongress kommer
etterhvert som vi mottar referatene.

Ungdom på helgebesøk
Har du anledning til å ta imot besøk av en amerikansk student en helg
i løpet av høsten eller våren, er Universitetet i Oslo interessert i å
komme i kontakt med deg. For mer  informasjon ta kontakt med Jeanne
Sanderson på telefon 22 85 7 73, 22 85 63 85 eller på fax 22 85 41 99.

Orientering fra D8-styret
I perioden etter kongressen på Selbu har de vært opptatt med å få ut
referatene og samle inn materiale fra det gamle styret. Det har også
vært mye forberedelser foran Internasjonal kongress. Gruppen som
arbeider med regnskapet er i full sving og regner med å avlegge rap-
port som bestemt på kongressen. Det første styremøtet avholdes i
Grimstad siste helg i september. Saker som ønskes behandles der, må
sendes til sekretæren. Stoff til Viking må sendes innen den 1. i hver
måned til Per Mikalsen. Det nyvalgte styret ønsker lodgene lykke til
videre i sitt arbeide og håper på et godt samarbeide.
President: Ernst Granly, Eidsvold Lodge 63 95 10 68
Visepres.: Ole Hillestad, Christiania Lodge 22 30 70 54
Sekretær: Bodvar Johansen, Haugaland lodge 52 83 04 40
Kasserer. Eilert Løyning, Cleng Peerson Lode 51 58 71 55
Akt./kom.: Per Mikalsen, Terje Vigen Lodge 37 04 44 54

Mjøsturen 2002
Årets samarbeidstur mellom Oseberg, Stokke Form og Farge og Stokke
Historielag fant sted siste helgen i juni. Totalt 49 personer deltok.
Turen gikk via Krøderen, Hadeland Glass opp til Gjøvik og den
imponerende Olympiske Fjellhall før innkvartering på Honne Hotell.
Lørdag gikk turen til bl.a. Prøysenhuset, Ringsaker kirke og Lillehammer
hvor bl.a. Maihaugen ble besøk. Søndag gikk hjemturen via
Domkirkeodden og Jernbanemuseet. Utvandrermuseet ble
selvfølgelig også besøk. Etter middag på Nebbenes kro ble
Eidsvollbygningen besøkt før siste stopp var Tønsberg. Nok en
vellykket tur var kommet til veis ende. Et mer utførlig referat kan leses
på medlemsmøtene. Som kjent er alle gode ting 3. Hvor går neste års
tur?????


