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Tirsdag 9. september kl. 19.00 er det igjen tid for medlems-

møte på Eik Speiderhus, Sildreveien, 3123 Tønsberg. 
Etter at vi i juni og august har holdt våre medlemsmøter andre steder, er vi nå igjen tilbake på vårt fast møtelo-

kale, nemlig Speiderhuset på Eik. Håper dere har krysset av denne datoen i kalenderen slik at vi får se mange 

av medlemmene der. Ta gjerne med en venn. Som vanlig starter vi møtet med en kort forretningsdel. Der må 

vi bl.a. velge en nominasjonskomite som får i oppdrag å skaffe lodgen et styre for 2015. Ellers blir det som 

vanlig mye prat rundt bordene og noe å bite i. Et av våre medlemmer vil også presentere seg selv. Hvem det er 

får du vite når du kommer på møtet. 

Lotteriet vårt er nå klart til å starte opp. Vi har flere fine gevinster, men det er alltid plass til flere. For-

uten at vi skal selge lodder på Safari-messen og ha stand rundt omkring, håper vi at medlemmene er flinke til å 

ta med seg et eller flere loddark hjem. 

Våre Flittige Liser har sitt første møte etter ferien tirsdag 16. september til vanlig tid hos Kari 

Bjerkgård, Sildreveien 44, 3123 Tønsberg. Er det noe du lurer på, så ta kontakt på medlemsmøtet i september 

eller slå på tråden til Kari, tlf. 91103467 eller 33 36 88 84. 

Safari-messen avholdes på Quality Hotel/Oseberg Kulturhus 27. og 28. september. Dette er en messe 

hvor mange foreninger, organisasjoner og lag i Tønsberg-distriktet får presentert seg. Foruten at vi skal infor-

mere om Sons of Norway/Oseberg Lodge skal vi også selge lodder der. Fra kl. 09.00 den 27/9 vil ungdom dra 

rundt i byen og dele ut Safari-kjeks og brosjyrer. Kl. 10.00 er det åpning ved president i Sem LC Harald Haug 

Andersen, ordfører Petter Berg, Fylkesmann Erling Lae og fylkesordfører Per-Eivind Johansen. Kl. 10.30 er 

det foredrag ved stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas. Utover lørdagen vil det bli oppvisninger av fle-

re av byens foreninger og det hele avsluttes kl. 16.00 med ”Pølsefest” i hotellets foaje. Søndag 28/9 åpner 

messen kl. 11.00. Det blir ulike arrangementer utover søndagen og det hele avsluttes kl. 16.00 med musikk. 

Konferansier gjennom hele helgen er Tom Gjermundsen. Håper mange bruker denne helgen til å bli kjent med 

de tilbud som finnes i Tønsberg-området. Du kan få mer informasjon på facebook.com/safarimessen eller 

www.lions.com Og kanskje har du tid til å sette av noen timer denne helgen å hjelpe oss med å bemanne stan-

den vår. Liste over  dette vil bli lagt ut på medlemsmøtet i september. 

Bowlingen vår fortsetter som vanlig hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowlingsenter. Her er alle hjerte-

lig velkommen. Sko og kule får du lånt i hallen, så det er bare å komme som du er. 

Vi gratulerer 
1/9 Randi I. Helgesen-Hansen, 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  Kjønnerød,  20/9 Sven Anders  Kjønnerød,  25/9 Inger  

Aasheim, 25/9 Grethe-Lill Livingston, 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 
Vi må vel nå bare innrømme at høsten er kommet for å bli, og vi er igjen klar for medlemsmøte i Eik Speiderhus. Men 

jeg pleier jo alltid å se litt tilbake på det som har skjedd siden sist jeg skrev denne spalten. Medlemsmøtet i juni ble av-

holdt på Villa Møllebakken, eller det gamle biblioteket som mange kanskje kjenner det bedre som. Det er gjort en skik-

kelig dugnad for å få stedet til å ha blitt slik det i dag fremstår. Interessant var det å høre oldebarnet til den første eieren, 

vår aktivitetsleder Turid Dalby fortelle om stedet opp gjennom alle årene og det som er gjort etter at biblioteket flyttet ut. 

Ellers har vel alle i likhet med undertegnet svette seg gjennom sommeren. Ja, så varmt var det til tider at selv jeg måtte 

hoppe i sjøen å avkjøle meg. Dessverre var ikke de første ukene av august like fine. Men til tross for litt usikkert vær og 

noen truende skyer rundt omkring var det godt oppmøte både på medlemsmøtet/grillkvelden på Horten MC-klubbs loka-

ler 12/8 og på vår pannekakefrokost 17/8. På medlemsmøtet hadde Turid og Frits tatt med seg 2 gode venner fra Califor-

nia, Petra og Carl. Schäfer.  Det var et hyggelig bekjentskap. Vårt nye støttemedlem Randi Henning har jo i mange år 

bodd i California, så hun fikk oppfrisket gamle minner derfra. På pannekakefrokosten hadde vi besøk av Carl Johan 

”Ringenes Herre” Holm og Eli Jacobsen. Han fikk overrakt ca. 75-80 kg med aluminiumsringer som var samlet inn av 

Osebergs medlemmer, venner, skoler og foreninger i Horten. Bilen ble ganske baktung da han dro herfra. Vi har fått hil-

sen tilbake med takk for alle ringene og for en fin dag med gode pannekaker og hyggelig selskap. Bilder fra begge disse 

arrangementene ligger på vår hjemmeside.Selv om mange synes det er deilig med sommer og ferie uten noen faste ruti-

ner, er det også godt når høsten kommer og en kommer inn i de vante rutiner igjen. Jeg er sikker på at det er mange som 

kommer til å benke seg foran TVèn søndagskveldene for å se på Alt for Norge. Lurer på hva de stakkars norsk-

amerikanerne må gjennom denne gangen?  Den internasjonale kongressen i Jacksonville er nå over. Foreløpig er det ikke 

så mye jeg hva som ble vedtatt, men den internasjonale kongressen i 2016 skal avholdes i Tacoma, Washington. Ny in-

ternasjonal president er Jon Teven fra D1. Han var eneste kandidat til det vervet. Det var imidlertid 3 som ønsket å bli 

visepresident, bl.a. Audun Grythfeldt fra Nor-Bu Lodge. Det var imidlertid Ron Stubbings fra D7 som ble valgt. Blant 3 

kandidater til sekretær-stillingen ble Dan Rude fra D4 valgt. Han er en gammel kjenning for Osebergs medlemmer fra 

den gangen han var på besøk i Tønsberg sammen med Baldrys Squardance-gruppe. Uten motkandidat ble Ray Knutson 

fra D5 valgt til kasserer. Og mens vi er inne på valg. På kongressen til D5 ble Owen R. Christenseon fra Myrmarken 

Lodge valgt til ny distriktspresident. En titt på kalenderen viser at det ikke er noen spesielle dager i Norge, men både 

USA og Canada feirer Labor Day 1. september. Så gjenstår det bare å ønske alle hjertelig velkommen til vårt medlems-

møte tirsdag 9. september kl. 19.00 på Eik Speiderhus. utover høsten. Hjertelig velkommen også til båre bowlingkvelder, 

Flittige Liser-kvelder osv. Ta gjerne med en venn.            Med broderlig hilsen Sven Anders  

Har du barn eller barnebarn i alderen 14 - 18 år som ønsker å reise på språkleir i Minnesota neste 

sommer? Medlemmer av Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for barn eller barnebarn som øns-

ker et 2 eller 4 ukers opphold ved Concordia Language Villages (Skogfjorden) i Bemidji, Minnesota. Dato for leirene i 

2015 er  22. juni – 4. juli for 2 uker og 22. juni – 18. juli for 4 ukers opphold. Det kan søkes om stipend både fra Concor-

dia Language Villages (CLV) og fra den lokale lodgen i Sons of Norway. De som reiser får også reisestøtte fra Distrikt-

8. Stipendene fra CLV blir fordelt av distriktet og det kan oppnås opptil kr. 7 - 8000.- tilsammen. De som ønsker det får 

også opphold som gjester i en amerikansk familie i Minneapolis en uke før leiren starter. Da blir det avreise fra Norge 

ca. 15. juni 2015.  Søknadsfrist for stipendene er 1. desember 2014. Søknadsfrist for deltakelse på leirene generelt er 1. 

februar 2015, *) men de som melder seg på leiren innen 1. desember får også fordeler som Early Bird, d.v.s. billigere 

deltaker avgift  Du finner opplysninger om dette ved å gå inn på internett, www.ConcordiaLanguageVillages.org For 

ungdommer som blir innvilget stipend må det betales et depositum som dekker avbestillingsgebyret for oppholdet på 

leiren. For mer info, kontakt Julie Wannebo, telefon 91894309, e-post julie.wannebo@gmail.com 

Thanksgivingfesten avholdes i år lørdag 8. november kl. 18.30 på Eik Speiderhus. Som vanlig blir det 

servert kalkun med tilbehør, kaffe og kaker. Mer informasjon om pris, påmelding osv. kommer i neste medlemsavis. 

Men husk allerede nå å sette kryss i kalenderen for denne dagen. Vi sees vel der i år også? 

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 48064201 toot-soe@live.no 

Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Bjørn Kristiansen. T. 99105653  

bjornogkari@hotmail.no  Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Medl.sekr. Anne Lise  

Berenger  T. 92852787 annelise3140@hotmail.com Marshall Kari Bjerkgård  T. 33368884. Torild Trolsrud T. 33062934  

tor-trol@online.no Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 95884603 ingun.r.larsen@gmail.com 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536 

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. 

    Nor-Bu Lodge 3-427 BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30 

http://www.concordialanguagevillages.org/
http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536

