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Nominasjonskomiteen
ble valgt på vårt augustmøte og består av
Arild Hassum (33 33 02 49), Solveig Sende
Kjønnerød (33 36 88 61) og Wenche
Jacobsen (33 33 08 61). Ta kontakt med en
av disse dersom du har forslag til hvem som
bør være med i Osebergs styre for 2004. Du
kan jo også ringe og melde din egen inter-
esse for et av vervene. Og skulle du få en
telefon fra komiteen, håper jeg du er posi-
tive til å ta verv i 2004. Forslaget på nytt
styre skal legges fram på oktobermøtet og
valget foregår i november.

USA 2004
Ryfylke lodge arrangerer tur som i hovedsak
vil gå i statene Iowa, Wisconsin og Illinois
med ankomst/avreise Minneapolis.. Dette er
steder med stor utvandring fra Ryfylke-
området. Utreise lørdag 17/9 -04 og hjem-
reise lørdag 1/10 -04. Pris ca. kr. 18.000-
20.000 som inkluderer fly t/r, transport og
hotell m/frokost. For flere opplysninger og
påmelding, kontakt Odd Harald Olsen, tlf.
51 75 05 12. E-mail: o-harald@online.no.
Du kan også få program ved henvendelse på
tlf. 33 36 88 61 eller på medlemsmøtene.

20 års jubileum
Som tidligere meddelt feirer Christiania
Lodge sitt 20-års jubileum lørdag 11. okt.
Program med priser og innbetalingsblankett
skal være sendt ut. Har du ikke fått, ta
kontakt på tlf. 33 36 88 61 eller på
medlemsmøtene.

Velkommen til møte
tirsdag 9/9 kl. 19.00
i kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie torv
En måned har snart gått, og det er tid for et
nytt medlemsmøte i Oseberg Lodge. Som
vanlig blir det først en liten forretningsdel,
før vi går over til det sosiale med hyggelig
prat rundt bordene, litt kaffe og noe å bite i,
samt en liten utlodning. Og kveldens tema
er noe som burde interessere alle
vestfoldinger med litt salt sjø i årene. Tore
Asplin kommer nemlig for å fortelle om

Hvalfangst-fylket Vestfold med
hovedvekt på Pelagos.

Vel møtt alle sammen, tirdag 9. september.

Flittige Liser
har sitt septembermøte  tirsdag 16/9 til vanlig
tid hos Brit Wencke Kibsgaard, Havnåsveien
3, Torød, tlf. 33 38 47 81.

Søknad om medlemskap
Kristin Samuelsen, Ørsnesalleen 26B, 3120
Tønsberg og Martin Bjerkgård, Sildreveien
45, 3123 Tønsberg søker om medlemskap i
Oseberg Lodge. Disse taes opp til
avstemning på septembermøtet.

Vi gratulerer
12/9 Inga M. Johnsen
16/9 Kaare Johnsen
18/9 Linn Beate Sende Kjønnerød
20/9 Sven-Anders Kjønnerød
28/9 Torleif Krohn
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Fra presidentens skrivebord
Enten vi liker det eller ei, sommeren er over og høsten har tatt
over. Hyggelig var det i hvert fall at vår picknic ble beæret
med flott sommervær, og selv om ikke noen av oss hoppet i
vannet, var det flere i nærheten som tok en dukkert. Kanskje
sommerens siste? Hytta til Wenche og Sverre var et fint sted
å ha picknic på. Hyggelig var det flere av våre medlemmer i
Sandefjord benyttet sjansen til å være sammen med oss når vi
nå først hadde lagt et arrangement til de traktene.
Forhåpentligvis er det ikke sist gang vi er i Sandefjord.
Et stort pluss for en forening er det å ha gode ressurspersoner
innen sin midte. I august var det Finn A.Wang som tok for seg
Oseberghaugen. Det ble en interessant aften, og det viste seg
jo at vi var veldig aktuelle. Bare et par dager før vårt
medlemsmøte var det nemlig 100 år siden de første funnene
ble gjort i Oseberghaugen. Og neste år, nærmere bestemt 22.
august, skal det feires at det er 100 år siden utgravningene var
ferdige. Og i september skal Tore Asplin ta for seg
Hvalfangstfylket Vestfold. Med mange sjøfolkfamilier blant
våre medlemmer, skulle dette være et interessant tema. Og
også videre utover høsten skulle det være mye av interesse
for våre medlemmer å delta i, både i vår egen lodge og hos
andre lodger i nærheten.
Og som dere vet, er det snart tid for å finne ut hvem som skal
lede Oseberg i 2004. Du sier vel ja hvis du får en telefon fra
noen i nominasjonskomiteen?
Hyggelig er det at alle har betalt kontingenten for 2003, og at
nye medlemmer er på vei inn. Medlemskortene er på vei fra
Minneapolis. Sammen med det ligger også et klistremerke til
å sette på bilen, kofferten osv. Det kan jo være en fin måte å
reklamere for vår organisasjon på. Selv om vi ikke er størst,
har vi en trofast medlemsmasse som møter opp på våre ulike
arrangementer og har det hyggelig sammen. Foruten de
månedelige medlemsmøtene, treffes vi hver uke på bowling,
våre Flittige Liser møtes en gang i måneden, vi drar på turer
osv. Og skulle du ha problemer med transport til noen av våre
arrangementer, ikke vær redd for å ta en telefon til noen i
nærheten og spør om skyss. Kanskje vi også burde være litt
flinkere til selv å ta en telefon og spørre om noen vil sitte på.
Ellers har jeg fått rapport fra Laila Krüger som har vært på tur
med Terje Vigen Lodge til Polen. Det hadde vært en flott
opplevelse som hun vil anbefale alle å delta på hvis de får
sjansen. Vi får sikkert høre mere om dette senere.
Og som du ser i avisen vår, er det mange tilbud på reiser til
ulike reisemål. Dette er en fin anledning til å komme seg ut og
treffe nye venner. Håper vi sees på et eller flere av våre
arrangementer i tiden fremover.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Bowling kl. 18.30
Fredager er fortsatt vår faste bowlingkveld, men vi har
forskjøvet litt på tidspunktet. Vi bowler nå mellom kl. 18.30
og 20.00. Alle medlemmer/familie er hjertelig velkommen til
en bowlingkveld hvor det sosiale betyr like mye som en strike.
Sko og kule finnes i hallen, så bare kom i det antrekket som
passer deg. Vi sees vel en fredag i Centrum Bowlinghall.

Lotteriet
vårt er nå i gang. Vi har mange fine premier som er gitt av
medlemmer. Loddark kan fåes på medlemsmøtene eller du
kan ringe tlf. 33 36 88 61 så vil vi sende deg hvis du har
vanskligheter med å komme på møtene. Vi trekker 20.
november, så siste frist for innlevering av loddbøker er derfor
på novembermøtet.

Ferie tilgode?
Fra Bernt Balchen Travel får vi stadig tilbud om turer. Bl.a.
har SAS, KLM og Icelandair stadig kampansjepriser på fly
til USA og andre steder. Her varierer prisene fra ca. kr. 4100
til ca. kr. 6.000 uavhengig av hvor du reiser fra og hvor du
skal i USA. British Airways tilbyr turer til Karibien fra ca. kr.
6.000,-. Hotell kommer i tillegg. På noen av turene blir det
overnatting i London på utreise eller hjemtur. Eller hva med å
ta med familien til Orlando med et besøk på Disney World,
Sea World m.m. Her kan du få billetter fra kr. 5.115,- (barn
2-11 år 33%). Leiebil fra kr. 420,- pr. dag/kr. 1.870 pr. uke.
Hotellrom fra ca. kr. 810,- pr. døgn/dobb.rom. Du kan også
fly til Florida fra kr. 4.345,- + skatt. Hotellrom fra kr. 665,-
pr. døgn/dobb.rom. For påmelding og flere opplysninger, ta
kontakt med Bernt Balchen Travel på tlf. 38 12 39 70, eller
e-mail: berntbalchentravel@hotmail.com. Her kan du også
opppgi din egen mail-adresse, så får du tilbudene rett hjem
på din PC.

Bueskyting
Som kjent var noen fra Oseberg i Horten i juni og duellerte
med Edvard Munchs medlemmer i bueskyting. Her kommer,
bedre sent enn aldri, resultatene. Herreklassen: 1) Bjarne
Rolland 249, 2) Arild Hassum 245, 3) Wilfred Aasheim 240,
4) Sven-A. Kjønnerød 233, 5) Vidar Steen-Hansen 277, 6)
Åsmund Jacobsen 202. Kvinneklassen ble vunnet av Else-
Mari Christiansen på uslåelige 120 poeng. Vær-gudene ødela
for den planlagte grillingen etter bueskytingen, men det ble
servert kaffe og kaker innendørs, og som alltid når Edvard
Munch og Osebergs medlemmer treffes, hadde vi en hyggelig
kveld. Vi ser fram til flere sportslige dyster på bowling- og
bueskyter-arenane.


