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Tirsdag 12. september kl. 19.00 samles
vi igjen i Tønsberg
Arbeiderforening

20 års jubileumsfest

Kammegata 5 til et nytt medlemsmøte. Det
er en stund siden vi sist var sammen, så det
er mye å ta fatt i når vi nå samles. Foruten
den obligatoriske forretningsdelen blir det tid
til kaffe og noe å bite i samt hyggelig prat
gode venner imellom. Og et lite lotteri skal
vi også ha. Har du anledning til å ta med den
en liten gevinst, hadde det vært hyggelig.
Vel møtt alle sammen.
SAKSLISTE: 1) Endre vedtektene. 2) Valg
av nominasjonskomite. 3) Thanskgiving 4)
Lotteri. 5) Eventuelt

Vi gratulerer
7/9 Svein H. Wold-Hansen
9/9 Inger Krohn
18/9 Linn-Beate Sende Kjønnerød
20/9 Sven-Anders Kjønnerød
28/9 Torleif Krohn

Bowlingen
har startet opp igjen. Som tidligere spiller vi
bowling hver fredag fra kl. 18.30 i Centrum
Bowling, Tønsberg. Alle hjertelig velkommen. Sko og kule får du lånt i hallen. Kr
35,- pr. serie. Når ser vi deg i hallen????

Kjære SONS-venner
Leiv Eiriksson Lodge har sammen med
Universitetet i Stavanger gleden av å invitere
til Utvandrerseminar onsdag 13 september i
Stavanger. Er du interessert i dette, ta kontakt
på 33368861 eller svkjoenn@online.no så
sender jeg deg hele progrmamet.
Sverre Lima, president Leiv Eiriksson Lodge

Cleng Peerson Lodge i Stavanger ønsker
velkommen til jubileumsfest lørdag 21.
oktober kl. 18.30 på Thon Hotel Maritim. Pris
kr. 375,- for 3 retters middag m/kaffe og dessert + velkomstdrink.. Dans til musikk av New
Moonlight. Bindende påmelding innen 1.
oktober til Jostein Larsen 51532958/
91176512 eller Mary Riskild 51560449/
41400448 Ønsker du innkvartering ordnes det
direkte med hotellet. Pris dobbeltrom kr. 715,
enkeltrom kr. 565 inkluder stor frokostbufet.

Den internasjonale kongress
ble avholdt i Vancouver, Canada i tiden 16.
til 19. august. Foreløpig har vi ikke fått så
mye informasjon, men det kommer nok
etterhvert.
Det nye internasjonale styret:
President:
Ted Forsberg
Visespresident:
Dan Rude
Sekretær:
Marit Kristiansen
Kasserer:
Gene Brandvold
Int. Director D8: Ernst Granly
Ellers ble det vedtatt at den internasjonale
kongress i 2010 skal avholdes i Coeurd
d`Alene, Idaho.
Så fort vi vet mer fra kongressen, skal dere
få vite om det, enten via Viking Magasin, vårt
newsletter eller på medlemsmøtene. Du vil
også helt sikkert få mer infomasjon ved å gå
inn på www.sonsofnorway.no eller .com

Tubfrim
Du husker vel å klippe av frimerker og å ta
vare på brukte telekort?? Ta det med på
medlemsmøtene så sender vi dem videre.
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Fra presidentens skrivepult
Så er det slutt på ferie og gode dager. Etter å ha opplevd en
fantastisk sommer her i Tønsberg, dro vi nordover i august og
fikk oppleve ennå noen fine uker mens regnet gjorde sitt inntog
her i området. Pga. sen ferie fikk vi ikke vært med på de
planlagte aktiviteter i august. De som var til stede på det felles
medlemsmøte i Horten den 8.august har jeg fått mange positive tilbakemeldinger fra. Strålende vær og fint opplegg.
Dessverre regnet båtturen den 19. august bort. Men det
kommer en sommer også neste år. Vi gir ikke opp.
Pga. forskjellige vedtak som ble gjort på Distriktskongressen
i Kristiansand i juni, har styret i Oseberg funnet de nødvendig
å komme med forslag til endringer også i våre vedtekter. De
ble lagt frem på vårt medlemsmøte i juli og skal behandles på
vårt medlemsmøte i september. Du finner også forslagene
gjengitt i avisen.
Ellers må det velges nominasjonskomite. Den skal jo legge
fram sin innstilling i oktober, mens valget foregår i november.
Det er også på tide å tenke fremover mot Thanksgivingfesten
i november og lotteriet vårt er i full gang. Til begge disse
arrangementer trenger vi noen som kan hjelpe til. Og at alle
medlemmer tar et loddark eller to, håper jeg på. Dette årlige
lotteriet vårt er en viktig inntektskilde for lodgen.
Og har du ikke anledning til å komme på vårt medlemsmøte i
september, men ønsker å hjelpe til i noen av de komiteer som
er nevnt foran, så ta kontakt med noen i styret.
Så gjenstår det bare å ønske alle hjertelig velkommen til vårt
medlemsmøte tirsdag 12. september kl. 19.00.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Gratis

medlemskap

Vi minner om ”Familiy Membership” -medlemskap! Dette kan bli
gitt til personer som er mellom 0 - 23 år, som bor i samme husstand
som et medlem av Sons of Norway. For å få dette medlemskapet må
du søke enten: ”Heritage Members” for barn t.o.m. 15 år eller ”Unge
Venner” for barn fra 16 år og til med 23 år. Det er ingen kontingent
å betale for ”Familiy Membership”. Dersom du ønsker å søke et slikt
medlemskap ber vi deg ta kontakt med Medlemssekretær eller noen
andre i styret i din lodge.

Ole og Lena
er to gjengangere i USA på historiesiden. Vi vil fortelle noen:
Lena: Ole, vhat happenend to your new yob vith da telephone
companh?
Ole: I don`t know, Lena. I vas supposed to be putting telephone poles
in da ground but dey fired me`cuz in a weeks time. I only got vun put
in.
Lena: Vun? I saw da udder vorkers. Dey vere getting four or five a
day!
Ole: Yah, but dit you see how much of dere poles stuck out of da
ground?

Forslag til ny vedtekter for
Oseberg Lodge 8-001
Vedtak som ble gjort på D8-kongressen i Kristiansand 8.-11. juni får
også følger for Oseberg og de øvrige lodgene i Norge. Det foreslås
derfor følende endringer i pgrf. 1 og 5 i våre vedtekter:

1.NAVN OG HOVEDSETE (gammel paragraf)
Lodgens navn skal være OSEBERG LODGE 8-001 SONS
OF NORWAY Hovedsete for lodgen skal være i Tønsberg
1,NAVN OG HOVEDSETE (ny paragraf)
Lodgens navn skal være SONS OF NORWAY, OSEBERG
LODGE 8-001 Hovedsete for lodgen skal være Tønsberg
5.KONTINGENTER (gammel)
a.Kontingenten skal være
Nkr. 325,- pr. år for hovedmedlemmer.
Nkr. 275,- pr. år for ektefeller
Nkr. 225,- pr. år for ungdommer (16 - 20 år)
Dette er inkludert Internasjonal, Distrikts- og Lokallodgeavgifter.
5. KONTINGENTER (ny paragraf)
a.Kontingenten skal være (gjelder fra 1/1 07)
Nkr. 340,- pr. år for hovedmedlemmer.
Nkr. 290,- pr. år for ektefeller
Nkr. 240 pr. år for ungdommer (16 - 20 år)
Dette er inkludert Internasjonal, Distrikts- og Lokallodgeavgifter.
Dette gir en økning på kr. 15,- for alle kategorier. Siste økning
var fra 1/1 -02
Øvrige vedtekter beholdes som i dag.

Hello, Sons of Norway.
The August newsletter of the Believers of Norse in America
is posted on
http://www.frozentrail.org/newsletter

Norskættet austronaut
(Kopi fra Smådrypp)
Romfergen Discovery reiste på tur i juli. Med seg hadde
den Mike Fossum. Hans tippoldefar, Pål Mikkelsen
Fossum, kom til Sioux Falls i den amerikanske delstaten
Sør-Dakota i 1874. Og nettopp Mike Fossum var en av
de to astronautene som var ute på et syv timers
romvandring lørdag 8. juli. Så nå ble listen over norske
astronauter bitte-litte-granne større. Kanskje.

Radar jakt etter Harald Hårfagre
Avaldsnes på Karmøy er et historisk sted og er norges eldste
kongsgård. Avdalsnes er best kjent som hjemmet til Harald
Hårfagre, kongen som samlet Norge til et rike mot slutten
av 800-tallet. Hanseatene brente den ned i 1368, men den
ble senere gjenreist. Nå skal svenske eksperter ved hjelp
av en såkalt georadar som kan kikke ned i jorden forsøke
å finne igjen Harald Hårfagres hovedgård og hva som ellers
måtte finnes under jorden. Den som lever får se.

Søster LodgerFredriksten 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

