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Tirsdag 11. september kl. 19.00 er det igjen tid for 

medlemsmøte i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie  
Etter litt bueskyting og grilling i Horten er det nå tid for å møtes igjen på vårt faste møtested. Håper alle nå er 

tilbake fra ferie og klare for litt innsats for lodgen igjen. Vi begynner som vanlig med en liten forretningsdel. 

Deretter blir det noe å bite i, en liten quiz og kanskje noen kan fortelle litt fra sommerens ferietur. En liten ut-

lodning blir det også. Fint om du kan ta med en liten gevinst. Siden vi har fått så mange medlemmer overført 

fra Thorleif Haug lodge er det ikke sikkert alle vet hvor vi holder til, derfor en liten veibeskrivelse. 

Dersom dere slår dere sammen og kjører bil, så ta av fra E18 ved Gulli og følg skilt mot Tønsberg/Nøtterøy/

Tjøme. Følg disse gjennom Tønsberg sentrum. Når dere har kommet over Kanalbrua, legg dere i venstre fil. 

Dere kommer da til et lyskryss (Y-kryss) Hold til venstre her (Rv 309). Etter noen hundre meter ser dere ban-

ken og Teie Torg på høyre side. Ta til høyre i lyskrysset og inn på parkeringsplassen. Inngangen til møteloka-

let er på langsiden motsatt av hovedinngangen. Velger dere å komme kollektivt går det tog fra Drammen kl. 

17.20 med ankomst Tønsberg 18.05. Det er ca 500 meter å gå fra Jernbanestasjonen til Rutebilstasjonen. Her 

kan dere ta rute 113 Torød som går kl. 18.20 og 18.40 og tar ca. 10 minutter. Bussen stopper 20 meter fra inn-

gangen til møtelokalet. Dersom dere tar tog og gir oss beskjed på forhånd skal vi forsøke å ordne henting. Er 

det noe dere lurer på så ta kontakt med noen i styret for mer informasjon om møtet. 

Nytt medlem/overføringer 
På augustmøtet fikk vi søknad om medlemskap i Oseberg Lodge fra Karin Marthinsen, Gauterødveien 73 C, 

3114 Tønsberg. Hun er anbefalt av Else Mari Christiansen. I tillegg fikk vi overføringspapirer fra 22 medlem-

mer fra Thorleif Haug Lodge i Drammen som nå har lagt inn årene. Hjertelig velkommen alle sammen. 

Våre Flittige Liser 
Har sitt neste møte tirsdag 18. september til vanlig tid hos Erna Hassum, Bøgata 64, 3114 Tønsberg. Er det noe 

lurer på, så ta kontakt med Erna på tlf. 33 33 02 49 eller på medlemsmøtet den 11. september. 

Bowlingen 
Fortsetter som vanlig hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowlingsenter. Alle hjertelig velkommen. Ta gjerne 

med familie og venner. Sko og kule får du lånt. Og du behøver ikke å bowle for å komme. Vi setter stor pris på 

at noen kommer og holder oss med selskap og heier hvis noen gjør det bra,  

eller trøster hvis det går dårlig. Håper vi sees. 

Vi gratulerer 
1/9 Randi I. Helgesen-Hansen, 2/9 Per L. Andersen 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 25/9 Inger Aasheim, 

26/9 Bjarne Rolland 28/9 Torleif Krohn, 28/9 Luzviminda Reyes Aas  

29/9 Frits Dalby 

 

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 
Takk for sist. Hyggelig at så mange tok turen til medlemsmøtet med grilling på Nykirke. Etter at forretningsdelen var over samlet 

alle seg rundt grillen  og det tok ikke lang tid før mat og tilbehør kom på bordet. Praten gikk livlig og etter hvert ble mange opptatt 

med pilkasting, hesteskogkasting og quiz. Loddsalget gikk bra og mens solen var i ferd med å gå ned dro mange glade vinnere hjem. 

Ekstra hyggelig var det at mange fra Drammen og også fant frem. Et ordspråk sier jo at Den enes død er den andres brød. Når med-

lemmene av Thorleif Haug Lodge har besluttet å nedlegge lodgen sin, er det ekstra hyggelig at så mange velger å fortsette sitt med-

lemskap i Sons of Norway gjennom Oseberg Lodge. Med de gode forbindelser det alltid har vært mellom Drammen og Tønsberg er 

jeg sikker på at vi skal få det fint sammen i tiden fremover. Håper mange tar seg tid til å komme på våre møter og arrangementer. 

Første anledning blir medlemsmøtet tirsdag 11/9 eller som det skrives på amerikansk 9/11. Også for 11 år siden hadde vi medlems-

møte den datoen. Husker godt vi hørte på radioen at noe skjedde i New York og vi slo da raskt på TVèn og CCN. Det føltes helt  

uvirkelig å sitte hjemme i stua på Eik og se flyene kjøre rett inn i tvilllingtårnene. Ikke alle hadde fått med seg det som skjedde før de 

kom på medlemsmøte den kvelden. Vi åpnet møtet med ett minutts stillhet og det var mye roligere rundt bordene den kvelden enn 

det pleier å være. Vi kommer aldri til å glemme det som skjedde en dagen, men livet må gå videre, så jeg er sikker på at årets møte 

blir mye hyggeligere og praten går nok livligere rundt bordene også. Vi sees vel tirsdag 11. september. 

Labor Day er en føderal fridag i USA som inntreffer den første mandagen i september. Dagen har sin opprinnelse i en parade arrang-

ert av fagforeningen Knights of Labor den 5. september 1882 i New York City og har vært nasjonal fridag siden 1894 for å hedre 

den arbeidende kvinne og mann.  I år faller Labor Day på mandag 3. september og det betyr også slutt på skolens sommerferie. Jeg 

har alltid trodd at Norge var ”verdensmestere” i å adoptere dager. Vi feirer Valentin Day, St. Patricks Day, Halloween, Thanksgi-

ving, Mors-, fars– Barnas Dag, Bilfri Dag, Røykefri Dag, Vaffelens Dag, Fårikålens Dag, Lutefiskens Dag osv osv. Men den dagen 

som amerikanerne feirer første søndag etter Labor Day er det ingen i Norge som har tatt til seg. Og hvilken dag snakker jeg om. Jo. 

Grandparens Day, eller Besteforeldrenes dag som vi ville sagt her på bjerget. Dette er en sekundær helligdag i USA og kom offisielt 

på kalenderen i 1978, etter at en føderal lov hadde passert kongressen og undertegnet av president Jimmy Carter men ble innstiftet i 

1970 av Marion McQuade. Ideen bak dagen er å oppvakte sine besteforeldre. I 2013 er det stortingsvalg. Det partiet som setter  denne 

dagen på sitt program skal få min stemme. Selv har jeg tenkt å feire 9. september med et glass god vin samtidig som jeg ser på Alt 

for Norge, programmet der en rekke norsk-amerikanere kjemper seg gjennom en rekke mer eller mindre seriøse norske tradisjoner i 

håp om å få møte sin norske slekt. Gratulere med dagen alle besteforeldre. 

Det er ikke bare i USA de nominerer sine kandidater til presidentvalget i november. I Sons of Norway er det allerede valg eller vil 

bli valgt nominasjonskomiteer for å finne styremedlemmer for 2013. Jeg håper du tar godt i mot henvendelsen om å sitte i denne 

komiteen, og at alle tar godt i mot henvendelsen om å ta et verv i styret som skal lede Oseberg Lodge i 2013. Valget av nominasjons-

komiteen finner sted på medlemsmøtet i september. Ha en fin start på høsten. Håper vi sees den 11. september.  Hilsen Sven-Anders 

Thanksgivingsfesten avholdes i år lørdag 10. november på Eik Speiderhus. Tradisjonen tro blir det servert kalkun 

med tilbehør og karamellpudding til dessert. Med informasjon om priser,  påmelding osv. kommer senere, men hold allerede nå av 

lørdag 10. november. 

Lotteriet vårt er nå klart til å settes i gang. Gevinster er på plass—men vi tar gjerne i mot flere. Loddbøker er innkjøpt og er 

snart klare til fordeling. Vi har fått plass på Meny Eiktoppen for å selge lodder lørdag 29/9 og lørdag 24/11. Vi jobber med å skaffe 

plass andre steder også. Dersom du vet om et sted du kan sitte sammen med noen andre, så ta kontakt så skal vi skaffe det materialet 

du trenger.  

Den internasjonale kongress som ble avholdt i Fargo er nå avsluttet. Og så vidt vites fikk vi for første gang 

en kvinnelig president på toppen av SoN. Marit Kritiansen rykket opp fra visepresidentstillingen og overtok etter Dan Rude som ikke 

kunne gjenvelges. Ny visepresident ble Ralph Peterson, sekretær ble Jon Tehven og kasserer ble Bill Fosmoe. Mer info fra kongres-

sen kommer etter hvert, bl.a. i Viking. 

E-post og internett For å få avisen og annen informasjon raskt og rimelig ut ønsker vi å bruke e-post. Dersom du 

som i dag mottar avisa i postkassa har mulighet for å få den på mail, håper jeg du sender din epost-adresse til: 

 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Minner dere også om at på vår hjemmesiden sonsofnorwayoseberg8001.no finner du infor-

masjon om styret, aktivitetsplan, medlemsaviser, bilder med mer. 

OLE AND SVEN are walking down a street in Minocqua WI, when they see a sign on a store that reads, "Suits $5.00 each, shirts 

$2.00 each, and trousers $2.50 per pair. " Ole says to his pal, "Looky here! We could buy a whole gob of dese, take 'em back ta Du-

lute, sell 'em to our friends, n make a fortune. Now when we go in der, you be quiet, okay? Just let me do da talkin cuz if dey hear 

yur accent, dey might tink we're ignrant n try to cheat us. No way, dey'll know we're from Minnesota." They go in and Ole says with 

his best "Wisconsin" accent, "I'll take 50 of those suits at $5.00 each, 100 of those shirts at $2.00 each, and 50 pairs of trousers at 

$2.50 each. I'll back up my pickup and ...." The owner of the shop interrupts, "You're from Minnesota, ain't you?" "Vell...yeah," says 

a surprised Ole, How'd ya know dat!?" "Because this is a dry-cleaners...... 

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

Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Solveig  S. Kjønnerød T. 48127201 

 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Akt. Leder Else M. Christiansen T. 91889368. Medl.sekr. Anne Lise Berenger  T. 92852787  

annelise3140@hotmail.com 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  

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 
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