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Studentbesøk
Fra Scandinavian Urban Studies Term (SUST)
har vi fått forespørsel om innkvartering/besøk
av amerikanske studenter fra torsdag 5/11 til
søndag 8/11. Det er ønske at event. verter tar
2 studenter. Har du plass til 2 studenter og
har tid til å være litt guide i nærområdet,
vennligst ta kontakt med Torild Trolsrud eller
på medlemsmøtet den 8/9.

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte mandag 28. september til
vanlig tid hos Erna Hassum, Bøgata 64.For
mer info ta kontakt på tlf. 33330249 eller på
medlemsmøtet.

Frimerker/ringer
Du husker vel å samle på frimerker og
ringene på brus/øl-bokser. Dette blir
videresendt til de som kan bruke dette til
inntekt for vanskeligstilte. Kan leveres på
medlemsmøtene. Her kan du også få
samleeske for frimerkene.

Lotteriet
vårt er nå i full gang. De første bøker er ute
og vi håper du også tar et ark eller flere når
du får en forespørsel. Dette er en viktig
inntektskilde for lodgen for å kunne støtte
ungdommers deltakelse på camper og også
gi en støtte til et nyttig formål i nærmiljøet.
Foreløpig har vi fått plass på Meny Eiktoppen
lørdag 10/10 og lørdag 14/11. Vi jobber med
å få plass også andre steder. Kan du hjelpe til
noen timer med loddsalget? Ta kontakt med
Else Mari eller på et medlemsmøte.---------------------------------------------------

Skal du til USA/CANADA?
OK-reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
med ektefeller og barn på alle flyreiser
For mer info og bestilling, kontakt

OK REISER
Elveveien 21, 4480 Kvinesdal

Tlf. 38 35 02 04 - www.usaexperten.no
firmapost@usaexperten.no

Tirsdag 8. sept. kl.
19.00 er det igjen tid
formedlemsmøte i
kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie torv
Etter at vi i august hadde fellesmøte/
grillkveld med Edvard Munch Lodge i Horten
er det igjen tid for medlemsmøte på vår faste
plass. Som vanlig blir det en forretningsdel
hvor det bl.a. må velges en nomi-
nasjonskomite, det blir lagt frem forslag om
kontingentøkning (skal behandles i oktober)
og evnt. andre innkomne forslag. Etterpå blir
det som vanlig sosialt samvær medkaffe og
noe å bite i og en liten utlodning blir det også.
Kveldens gjest er

Internasjonal president

Dan Rude
Håper riktig mange setter av denne kvelden
til å treffe SoN`s høyeste offiser

Vi gratulerer
 5/9 Lars David Ormod
 8/9 Kari Følstad
 9/9 Inger Krohn
18/9 Simon Aleksander Ormond
18/9 Linn Beate Kjønnerød
20/9 Sven-Anders Kjønnerød
28/9 Torleif Krohn
 1/10 Joakim Lien
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Stipend til Skogfjorden
 Concordia Language Villages utlyser 2 stipend for norske
deltakere til Skogfjorden i  2010. Stipendet dekker halve
oppholdet på leiren. Dette året var stipendet på $ 812.50.
Sammen med reisestøtte fra D-8 og eventuell støtte fra lokal
lodge, utgjør dette bortimot halvdelen av kostnaden for reisen +
3 ukers opphold i USA.  Se annonse om påmelding i
medlemsbladet for oktober.
CAMP LITTLE AMERICA
Fra Oseberg Lodge deltok 3 gutter og tilbakemeldingene går
ut på at de har hatt en flott uke som frister til gjentagelse neste
år. Det deltok også en jente fra Re (ikke medlem) og også hun
stortrivdes. Har du barn i huset i alderen 9-12 år, så tenk på om
de også skal få en uke på Camp Little America neste år.

Bowlingen
er i full gang på Bowlingsenteret på Vallø hver fredag fra kl.
18.30. Alle hjertelig velkommen. INGEN BOWLING
FREDAG 4/9 PGA. ARRANGEMENT I HALLEN.

Thanskgivingfesten
avholdes i år lørdag 7. november på Eik Speiderhus. Mer info
vil komme utover høsten på medlemsmøter og i avisa. men
hold allerede nå av denne kvelden. Kalkun med tilbehør står
som alltid på menyen.

Nettsurfing
Ole Arnegård er medlem av Eidsvold Lodge og kommer stadig
med tips i deres medlemsavis om nettsteder. Denne gangen
leste jeg med interesse om nettsteder http://
www.easternglow.com/traveler/ som gir deg mye
informasjon om søndre del av SD. Skal selv dit om noen uker
og fant mye nyttig informasjon om ting som bør besøkes. Er
du interessert i canadiske aviser kan du logge deg inn på
http://www.onlinenewspaers.com/canada.htm Takk for tipset
Minner også om at hvis du er ute å reiser, kan du lese vår
medlemsavis ved å logge den inn på www.sonsofnorway.no
og så logge deg inn på Oseberg Lodge. Her finner du også info
om hva som skjer i andre lodger og D8.

Ole and the Magic Lamp
Vhen Lena and I were walking on da beach vun day, I came across a
magic lamp. I did vhat Lena says I alvays do. I rubbed it da wrong
vay, and guess vhat came out? A genie! He said he vould grant me
my bigget vish. To be unselfish, I showed him a map of da Middle
East and asked for peace in dat area of da world. I told him I vanted
dis group of people to get along vith dat  group of people. He explained
dat my vish vas vay too big for him, so pleeze vish for someting more
reasonalbe and he`d grant me dat vun for sure. So I tought and I
tougt. I said. «Genie, I vant all Norvegians to be rich, good lookin and
smart!» He said, «Show me dat map again!»

 

Redaktørens betrakninger
Vi må vel ha lov å si at sommeren er over. Forhåpentligvis kan
vi fortsatt ha mange fine dager utover høsten, men mørket
kommer tidligere og tidigere for hver dag. Og det er tid for
mer inneaktivitet. Som dere ser annet sted i avisa får vi storfint
besøk på septembermøtet. Håper riktig mange setter av tid til
å komme på medlemsmøte tirsdag 8/9. Dette blir også et
fellesmøte med Edvard Munch Lodge. Og for dere som har
vært medlem i Oseberg Lodge i mange år, husker kanskje at
Dan Rude var en av deltakerne i Baldry Squardancegruppe
som har besøkt oss flere ganger. Dan og hans kone er på
Norgestur og ønsker å kombinere familiebesøk med
lodgebesøk En audiens på Slottet blir det også tid til.
Men for å gå litt tilbake i tid. Bortsett fra 14 dager i juni vil vel
ikke årets sommer går over i historien som de varmeste. Fikk
en uke på Tjøme uken før skolestart sammen med deler av
familien. Hadde der en flott uke med sol og bading flere ganger
om dagen mens skyene lå svarte og regntunge på Østfoldsiden
og andre deler av Vestfold. Et eksempel: Torsdag 13/8 kl.
19.30 om kvelden var jeg, min svigerdatter Lene og
barnebarna Sondre og Tobias ute og badet. Da vi kom tilbake
til hytte hadde Lene fått melding fra sin mor på mobilen. Der
hun bor i Tønsberg var terrassen hvit av hagel.
I august hadde vi også et flott fellesmøte/grillparty med Edvard
Munch Lodge på Karistua. De få regndryppene fikk ingen til
å rømme innendørs. Etter en kort forretningsdel (ingen saker
fra Oseberg) var grillene varme nok til å begynne grillingen.
Og mens folk ventet på at maten skulle bli klar gikk praten
livlig mellom gode venner. Etter at alle hadde spist var det tid
for leker. Vi ble delt inn i 4 lag hvor vi konkurrerte i
hesteskokasting, ringspill og  luftgeværskyting. Deltagelsen telte
mer enn resultatene, men noen lykkelige vinnere fikk utdelt
hver sin gullmedalje i sjokolade og andre småpremier for god
og hederlig innsats. Nok en vellykket kveld sammen med våre
gode venner i Edvard Munch Lodge. Og takk for at dere
forsatt vil holde hjulene i gang.
Helgen etter vårt medlemsmøte er det jubileumshelg på
Eidsvold. Ut fra programmet som er kommet ser dette ut til å
bli en kjempehelg. Fra Oseberg drar i hvert fall 4 medlemmer.
Hva med deg? Hiv deg på telefonen og forsøk en
etterpåmelding.
Foruten at medlemsmøtene våre nå i er i gang igjen i kantina
til Nøtterø Sparebank, Teie Torv 2. tirsdag i månden, er også
bowlinggruppa og våre Flittige Liser i gang. Alle medlemmer
er hjertelig velkommen til å delta. Og ta gjerne med andre.
Så håper jeg vi treffes riktig mange ganger utover høsten på
de ulike arrangementene, både hos oss og andre lodger.

Med broderlig hilsen Sven-Anders


