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Tirsdag 13. septem-
ber ønsker vi nok en
gang velkommen til
medlemsmøte i kan-
tina til Nøtterø Spa-
rebank, Teie Torv
klokken 19.00
Denne gangen blir det fellesmøte med Edvard
Munch Lodge. Vi åpner som vanlig med en
liten forretningsdel, før det blir kaffe og noe
å bite i. En liten utlodning blir det også, så
har du anledning, ta gjerne med en gevinst.
Brit og Jan Thorsen fra Horten var i våres på
en lang ferie over store deler av verden. Den
endte opp med NewYork og 17. mai der.
Kveldens tema blir derfor

Foredrag om “drømmerferien”
Hjertelig velkommen alle sammen.
Dagsorden: 1) Valg av nominasjonskomite.
2) Valg av festkomite til Thanksgiving 3)
Innkommen post. 4) Eventuelt.

Vi gratulerer
 6/9 Even Gjengaard
 7/9 Sven H.Wold-Hansen
 9/9 Inger Krohn
12/9 Anne Asplin
18/9 Linn-Beate Sende Kjønnerød
20/9 Sven-Anders Kjønnerød
28/9 Torleif Krohn
Merkedager over dammen: 11/9: Patriot Day
/ Grandparents Day 16/): Indenpendence Day
(Mexico)

Tubfrim
Vi minner om at tar imot frimerker for
videreforsendelse til Tubfrim. Samleesker fås
på møtene.

Bedre sent enn...
En fin tirsdagkveld i juni reiste flere fra
Oseberg til Horten for å prøve oss på
bueskytterbanen. Etter halvspilt serie kom
grillene frem og vi koste oss med litt mat og
drikke før vi tok fatt på de siste pilene. For
noen gjorde pausen godt, mens andre kanskje
spiste litt for mye og ble litt slappe etterpå.
Uansett, her er resultatene i dameklassen: 1)
Torild Trolsrud, Oseberg 201. 2) Solveig
Sende Kjønnerød Oseberg 179 3) Kari Auli,
Edvard Munch 152. I herreklassen fikk vi
følgende resultater: 1) Wilfred Aasheim,
Edvard Munch 254 2) Jan W. Thorsen, Edvard
Munch 230, 3) Bjarne Rolland, Edvard
Munch 220, 4) Sven-Anders Kjønnerød,
Oseberg 196. 5) Bjørn Kristiansen, Edvard
Munch 182, 6) Arild Hassum Oseberg 166 7)
Per Rygh, Oseberg 125. Etterpå var det
premieutdeling med medaljer i gull, sølv og
bronse til de 3 beste i hver klasse. Nok en fin
kveld blant gode venner var over....

Flittige Liser
har sitt neste møte hos Kari Bjerkgård,
Sildreveien 44, Eik, torsdag 22.september til
vanlig tid. Har du spørsmål, eller trenger
skyss, ta kontakt på medlemsmøtet i
september eller på telefon 33 36 88 84.

Bowling
Høsten har kommet, og dermed er vi også på
plass i Centrum Bowlinghall hver fredag fra
kl. 18.30 til ca. 20.00. Hjertelig velkommen
alle sammen til “sportslig” start på helgen.
Sko og kule kan du låne i hallen. Kr. 30,- pr.
serie. Du bestemmer selv antall serier.
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Fra presidentens skrivebord
Så er det igjen å sette seg foran PCèn og forsøke å skrive
noen fornuftige ord til denne månedens utgave av Osebergs
newsletter.
På grunn av sen sommerferie,  gikk jeg glipp av
augustmøtet, men rapportene derfra tyder på at det var et
hyggelig møte i godt selskap med Arne Eriksen. Han hadde
etter det jeg forstår mye interessant å fortelle om fra sitt
lange liv bak drosjerattet i Tønsberg. Og sikkert også fra
livet utenfor drosjen.
Solveig og jeg rakk akkurat hjem så vi fikk med oss
sesongens første bowlingkveld og pickniken på
Karlsvikodden. Det ble en fin dag med strålende sol. Det
var også mange som benyttet anledningen til å ta en dukkert
i det deilige vannet. Dersom en ikke er isbader, ble nok
dette årets siste dukkert i sjøen.
På septembermøtet må vi få valgt en nominasjonskomite
som kan komme med forslag på kandidater til styre for
2006. Den listen skal legges frem på oktobermøtet. Vi må
også få valgt en festkomite til vår Thanksgiving fest i
november. Har du ikke anledning til å komme på vårt
septembermøte, men har lyst til å være med en eller begge
disse komiteene, ta kontakt med noen i styret på telefon i
forkant.
Som nevnt på 1. siden, blir dette et fellesmøte med Edvard
Munch Lodge. Håper det kommer mange derfra slik at vi
blir en stor forsamling denne kvelden. Brit og Jan Thorsen
var som kjent på “jordomseiling” i våres og de vil dele sine
inntrykk med oss.
Fra tid til annen kommer jo spørsmålet om møtelokalet
opp.Så også etter augustmøtet. Noen av oss har derfor vært
å sett på lokalene til Tønsberg Arbeiderforening i
Kammegata. Mer om dette på septembermøtet.
Selv om sommeren har bydd på mest hyggelige ting, har vi
også dessverre fått medinger av det triste slaget. I slutten
av juli fikk vi beskjed om at president i Viking Lodge, Oskar
Gilbertson var død. Mange av Osebergs medlemmer har
gode minner om Oskar fra de mange hyggelig
bowlinghelger i Arendal. I august fikk vi først melding om
at Visepresident i Olav Kyrre Lodge, Liv Fonnes hadde gått
bort. Også hun en kjent venn blant mange av Osebergs
medlemmer. Og litt senere kom også beskjeden om at
Andreas Stokkeland, kasserer i Viking Lodge var gått bort.
Vi lyser fred over deres minner samtidig som våre tanker
går til de etterlatte.
Til slutt ønsker jeg bare at dere ikke låser dere inn tirsdag
13. september i skuffelse over at valget ikke gikk som dere
ønsket, men heller tar en tur til kantina til Nøtterø Sparebank
og slukker sorgen i selskap med gode venner. Eller kanskje
dere kommer på møtet for å dele deres glede over at valget
gikk slik dere ønsket. Uansett, vi sees den 13. september

Med broderlig hilsen Sven-Anders Kjønnerød

Hjelp til New Orleans
Fra hovedkontoret i Minneapolis har vi fått henvendelse
om hjelp til de som er rammet av katastrofen i USA.

The Sons of Norway Foundation has established a Hurri-
cane Katrina Relief Fund. Due to the catastrophic nature
of the devastation facing our United States Gulf Coast citi-
zens following Hurricane Katrina, the Sons of Norway
Foundation will be accepting donations from our mem-
bers and lodges. Donations to this fund will be sent from
the Sons of Norway Foundation to the Red Cross in their
continuing efforts to provide immediate and long term care
to the hundreds of thousands victims facing uncertain fu-
tures. You may donate on-line at www.sonsofnorway.com/
foundation or send your checks with Katrina relief on the
memo line payable to: Sons of Norway Foundation Katrina
ReliefFund 1455 West Lake Street Minneapolis, MN
55408-2666 Throughout the years, in times of disaster,
Sons of Norway members have taken the lead in provid-
ing relief to those in need. Please help us help
others.Fraternally, Cindy Olson Director Sons of Norway
Foundation. Ønsker du å hjelp, men er usikker på hvordan
du skal sende pengene, ta kontakt med noen i styret eller
direkte til hovedkontoret.

Lotteriet
Vårt årlige lotteri er nå i full gang. Foruten at vi håper
medlemmene tar vel imot loddark på møtene eller hvis de
får et tilsendt i posten, skal vi også ha salg på flere steder i
løpet av oktober. Lørdag 1/10 ska vi sitte på Rema 1000
på Kilen, lørdag 15/10 skal vi være på Eiktoppen og lørdag
29/10 har vi fått plass på Bellevue-senteret på Teie. Har du
anleding til å hjelpe oss noen timer en eller flere ganger,
vennligst ta kontakt med noen i styret eller i lotterikomiteen.
Det er flere fine gevinster, med bl.a. en 1/2 gris i 1. premie.
Husk alltid å ha et loddark liggende i veske.

Vervekampanje
D8-styret har vedtatt å sette av kr. 10.000 til vervepremier
i Lodgene. Den som verver flest medlemmer i perioden
15.mai 05 til 15. mai 06 er med i trekningen om følgende
premier: 1. premie kr. 5.000,-. 2. premie kr. 3.000,-. 3.
premie kr. 2.000,-. 4. premie 2 Gullforgylte golfklubber.
5. premie 2 Gullforgylte golfklubber. Så nå er det bare å
verve nye medlemmer slik at både Oseberg Lodge og D8
kan øke sin medlemsmasse. Trenger du
innmeldingsblanketter eller brosjyrer, så ta kontakt med
noen i styret.


