
 

Oseberg Avis 
 

 

 

Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg 

 Nr. 9—31. årgang  Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg     September 2011

                

Velkommen til medlemsmøte tirsdag 13. september kl. 

19.00  i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torg 
Innendørssesongen er i gang og som vanlig starter vi møtet med en liten forretningsdel. Her skal vi bl.a. velge 

nominasjonskomite. Deretter blir det kaffe, hyggelig prat rundt bordene og en liten utlodning.  Kveldens fore-

dragsholder er Bent Lønrusten som ved hjelp av innsamlet materiale, bilder og effekter vil fortelle om 

Jakten på Verdens Høyeste mann Johan Aasen 

Den norske kjempen som ble verdensberømt på 1920-tallet 
Håper du setter av tid til å komme på medlemsmøtet denne kvelden.  

Bowling 
Siden Sjøsenteret Bowling ble nedlagt i mai har vi vært litt usikre 

på hvor vi skulle bowle i fremtiden. Nå er saken løst. 1. septem-

ber nyåpner Vallø Bowling og fra og med fredag 2. september 

kl. 18.30 er vi i gang igjen på ”gamle tomter”. Så nå er det bare å 

finne fram bowlingkula– og skoene og møte opp fredagene ut-

over høsten. Det er jo ikke så lenge til det er bowlingturnering i 

Arendal—nemlig helgen 8-9/10. Påmeldingsfristen er 23. sep-

tember. Bowlingen koster kr. 250,-. Hotell i dobbeltrom kr. 475,- 

pr. pers. og 745,- for enkeltrom. Festen koster kr. 250,-. Vi kan jo 

snakke om dette på medlemsmøte eller på bowlingen og sende en 

felles påmelding fra lodgen.  

Våre Flittige Liser 
Starter også opp etter sommerferien. Første møte blir mandag 19. september hos Wenche Jacobsen, 

Ilebrekkveien 48, 3114 Tønsberg. Ta kontakt  på medlemsmøte eller pr. telefon og avtal felles kjøring. 

Thaksgivingfesten 
Holdes i år lørdag 12. november kl. 18.30 på Speiderhuset, Eik. Kalkun m/tilbehør står selvsagt på menyen. 

Mer info angående priser og påmelding kommer etter hvert, men hold al-

lerede nå av datoen, 

Vi gratulerer 
5/9 Lars David Ormond, 8/9 Kari Følstad, 9/9 Inger Krohn,  

10/9 Birger Lassen, 18/9 Simon Aleksander Ormond,  

18/9 Linn-Beate Jørstad, 20/9 Sven-Anders Kjønnerød,  

28/9 Torleif Krohn, 28/9 Luzviminda Reyes Aas, 29/9 Fritz Dalby  

1/10 Joakim Lien 

 

B 

Skal du til USA/CANADA? 
OK-Reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer 

Med ektefelle 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 



Redaktørens betraktninger 
Vi må vel kunne si at høsten er kommet, og med trekker vi innendørs med møtene våre. Allerede på septembermøtet vårt får et pro-

gram som burde interessere mange. Bent Lønnrusten kommer og forteller og viser bilder om verdens lengste mann, Johan Aasen. På 

septembermøtet skal det velges en nominasjonskomite som på oktobermøtet skal legge frem et forslag til hvem som skal sitte i styre 

for 2012. Valget foregår i november og innsettelsen av styret foregår på desembermøtet. 

I august hadde vi som kjente fellesmøte/Grillaften med Edvard Munch Lodge. Dessverre var ikke værgudene helt med oss denne 

dagen, men under selve møtet holdt imidlertid regnet seg borte. Men da sistemann pakket sammen øste det ned. En vellykket kveld 

med mye god grillmat, hyggelig selskap og flere aktiviteter for både unge og eldre. 

Lodgens første picknick fant sted på Karlsvikodden 23/8 1981. Av bilder og avisutklipp var dette en vellykket dag med godt oppmø-

te, gilling, sang og musikk og noen tok seg også en dukkert. Mer fra start året 1981 kommer utover høsten. 

Som dere ser annet sted i avisa blir det muligheter for å treffe Son-Venner både på Hamar  30/9 til 2/10 og helgen etter i Arendal. 

Håper mange fra lodgen har anledningen til å delta på et eller begge steder. Minner også om at dere må holde av lørdag 12. novem-

ber til vår vårlige Thanksgivingfest. 

Lotteriet vårt er så smått i gang. De første loddark er delt ut. Håper du har anledning til å ta et ark eller flere, og kanskje kan du hjel-

pe oss med å sitte en lørdag på noen av de stedene vi skal ha loddsalg utover høsten. Ta kontakt på medlemsmøte eller pr. telefon til 

Solveig Sende Kjønnerød eller Else-Mari Christiansen. 

5. septemer feirer både USA og Canada Labor Day. 

Ha en fortsatt fin høst—og så håper jeg vi sees på medlemsmøtet tirsdag 13. september. 

Med broderlig hilsen Sven-Anders 

Minneord 
Vårt medlem Willy Henriksen gikk bort 8. august. Han ble bisatt fra Ekeberg kapell 16. august. Han var på møtet vårt i 

januar og fikk overrakt pins for 25 års medlemskap. Vi lyser fred over hans minne og våre tanker går til hans familie. 

 

Hamar Lodge feirer 20 år 
I forbindelse med D-8 møtet og presidentmøtet i Hamar 1. oktober, benytter vi anledningen til å markere våre første 20 år. Vi gjør 

dette med konsert i Norsk Utvandrermuseums minnekirke kl. 16.00. Inngang til konserten er kr. 50,-. 

Det blir også middag på Jernbanesamfundet klokken 18.30. Pris pr. kuvert — tre retters middag — kr. 350,-. 

Vi arrangerer også tur til Løiten Brenneri og Løten Lys med omvisning. Avreise fra Scandic i egen bil klokken 10.00. 

Bindende påmelding innen 20. september til: Ivar Skåret tlf. 62527431, e-post iv-skaa@online.no eller Einar Volla tlf. 62525688, e-

post ein-voll@online.no Trenger du hotellovernatting er det gjort avtale med Scandic Hotell Hamar tlf. 21614000. Her er prisen kr. 

1035,- for dobbeltrom og kr. 835,- for enerom. Dette er inkl. frokost og parkering. Husk å oppgi at du skal på et Sons of Norway-

arrangement. Det kan lønne seg å være tidlig ute med hotellbestillingen. 

A passenger in a taxi 
 leaned over to ask the driver a question and gently tapped him on the shoulder to get his attention.  

The driver screamed, lost control of the cab, nearly hit a bus, drove up over the curb and stopped just inches from a large plate glass 

window. 

For a few moments everything was silent in the cab. Then, the still shaking driver said, "Are you OK? I'm so sorry, but you scared 

the living daylights out of me." The badly shaken passenger apologized to the driver and said he didn't realize that a mere tap on the 

shoulder would startle the driver so badly. The driver replied, "No, no, I'm the one who is sorry; it's entirely my fault!  Today is my 

very first day driving a cab. I've been driving a hearse (likvogn)  for the past 25 years!  

Tubfrim 
Du husker vel å ta vare på frimerker fra all post du får. Du kan også samle på 

brukte telekort. Ta det med på et medlemsmøte så skal vi sørge for at det blir 

sendt til Tubfrim. Du kan få samleesker på medlemsmøtene hvis du trenger det. 

Husk også å ta vare på ringene fra brus– og ølboksene. De kan du også ta med 

deg på et medlemsmøte så skal vi sørge for at de kommer til rette vedkommende. 
 
 

Pres. Torild Trolsrud T. 33062934 tor-trol@online.no Vp.: Solveig Sørensen T. 33474995 toot-soe@live.no Sekr./red. Sven-Anders 

Kjønnerød T. 33368861 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Solveig  S. Kjønnerød T. 33368861/48127201 

 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Akt. Leder Else M. Christiansen T. 91889368. Marshall Kari Bjerkgård  T. 33368884. Wenche  

Jacobsen T. 45204780 Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596  

Kont: Kr. 360,- Ektefelle/samboer 310,- Ungd. 16-21 år kr. 240,- Frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i hver måned 

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 Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des. 

    Trolldalen Lodge 6-139 American Legion Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30 


