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Velkommen til medlemsmøte på Eik Speiderhus,
Sildreveien onsdag 12. september kl. 19.00
Når vi har kommet så langt på året er det vel greit å trekke innendørs igjen. Som vanlig begynner vi medlemsmøtet med en liten forretningsdel. Her må det bl.a. velges en nominasjonskomite som skal finne kandidater til
neste års styre. Listen over kandidater legges frem på oktobermøtet, og valget foregår i november. Ellers blir
det orientering fra den internasjonale kongressen i Bloomington. Etter forretningsdelen blir det som vanlig
hyggelig samvær rundt bordene, kaffe og noe å bite i. Kanskje er det noen som vil vise bilder eller fortelle om
årets sommertur.

Lotteriet

vårt starter opp i september. Vi har fått plass på Meny Eiktoppen 19. og 20/10 og 23. og 24/11.
Alle bidrag til gevinster mottas med takk. Enten de er selvlagde, kjøpt eller sponset av firmaer eller andre. Vi
håper medlemmene også i år er flinke til å ta med seg loddark hjem for å selge til familie, venner og arbeidskollegaer. Dersom du ikke har anledning til å komme på septembermøtet, kan du ta kontakt med Solveig på tlf.
48127201 så vil hun sende loddark til deg.

Våre Flittige Liser

har høstens første møte hos Kari Bjerkgård, Sildreveien 44, Eik til vanlig
tid. Er det noe du lurer på eller ønsker samkjøring, så ta kontakt på medlemsmøtet den 12. september
eller på tlf. til Kari 48286207.

Bowlingen

vår startet opp fredag 24. august og vi fortsetter hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø
Bowling. Her er alle hjertelig velkommen, medlemmer eller ikke, små og store. Sko og kule finnes i hallen, så
du trenger ikke ha med noe utstyr.

Fellesmøte på Hamar

for Christiania, Oseberg, Eidsvold, Birkebeineren og Hamar lodger på
Norsk utvandrermuseum lørdag 6. oktober. Vi møtes på Utvandrermuseet kl. 11.00 til en kaffekopp og noe å
”bite ti” før vi setter oss ned. Det blir også i år, som tidligere, mat å få i løpet av dagen. Temaer for dagen er
ikke helt fastsatt ennå, men siden Norge skal arrangere den internasjonale kongressen i 2020 på Hamar er dette
helt sikkert noe som vil bli tatt opp. Pris pr. pers. kr. 100,-. De som er interessert i å reise fra Oseberg kan gi
beskjed til presidenten på medlemsmøtet i september eller gi beskjed på telefon. Det hadde jo vært hyggelig
om vi kunne fylle opp et par biler.

Du husker

vel å melde fra om du har byttet hjemmeadresse, e-mail adresse, nytt telefonnummer eller
annet som kan være greit for lodgen å vite slik at vi kan få sendt medlemsavis, Viking Magasin, kontingent og
bursdagskort til rette sted.

Vi gratulerer

1/9 Randi I. Helgesen-Hansen, 5/9 Lars David Ormod,
8/9 Kari Følstad, 9/9 Inger Krohn, 10/9 Birger Lassen, 20/9 Sven Anders Kjønnerød, 22/9 Morten Bjerkgård, 25/9 Inger Aasheim, 26/9 Bjarne Rolland, 28/9
Oddveig Borgan Hansen, 28/9 Torleif Krohn, 28/9 Luzviminda Reyes Aas,
29/9 Frits Dalby

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
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Redaktørens betraktninger
Den varmeste sommeren på 50 år er på hell, og det er tid for å trekke innendørs igjen. Vi er igjen klare for å
samles til medlemsmøter på Eik Speiderhus. På septembermøtet blir det en liten orientering fra den internasjonale kongressen i USA, det skal velges nominasjonskomite for å finne kandidater til neste års styre, og det er
sikkert mange som har noe å fortelle om årets sommer. Og en liten utlodningen finner vi sikkert også plass til.
Har du mulighet for å ta med en gevinst, er det hyggelilg. Solveig og jeg har som kjent vært på en liten rundtur
i USA i forbindelse med kongressen. Vi har med mange hilsninger til Osebergs medlemmer fra lodger vi har
besøkt og personer vi traff på kongressen. Og overalt har vi truffet personer som har slektninger både i Tønsberg, Færder, Horten og lenger nordover hvor Solveig kommer fra.
Mens dere hadde medlemsmøte/picknik i Horten var kongressen i gang, og den kvelden var det samling på US
Bank stadium hvor Minnesota Viking spiller sine hjemmekamper. Etter hva jeg har hørt i etterkant var vel ikke
oppmøtet helt på topp, men jeg er sikker på at alle hadde det hyggelig. Takk til Jan og Britt som igjen tok seg
av arrangementet i Horten.
Mens vi var borte fikk vi dessverre den triste meldingen om at Kari Hilda Auli var gått bort, 79 år gammel.
Kari var først medlem i Edvard Munch Lodge, og etter sammenslåingen fortsatte hun som medlem i Oseberg
og var blant annet en ivrig bowler inntil sykdommen kom. Våre tanke til Bjørn og den øvrige familie
Forberedelsene til årets lotteri er i gang. Vi har sikret oss plass på Meny Eiktoppen 2 helger, og hvis det er
andre som har muligheter for å skaffe plass andre steder er det bra. Ikke bare pga loddsalget, men også få
spedd litt informasjon om oss.
Og som dere har sett er både Flittige Liser og bowlingen i gang igjen, så da er det vel bare å erkjenne at høsten
er her.
Det eneste jeg finner på den norske kalenderen er at 23/9 begynner Høstjevndøgn. Den amerikanske kalenderen inneholder litt flere merkedager: 3/9 Arbeidernes dag. 8/9 Carl Garner Federal Lands opprydningsdag. 9/9
National Grandparents Day 11/9 Patriot-dagen, 17/9 Grunnlovs– og statsborgerskap/dagen. 21/9 National
POW/MIA Recognition Day og 30/9 Gullstjerne morsdag. Mange av disse dagene er regionale og blir ikke
feiret, men de står på oversikten. Hvis du vil vite mer om dagene, kan du Google dem. I likhet med USA feirer
også Canada Labour Day 3/9.
Da gjenstår det vel bare å ønske alle en god høst og håpe at vi sees på medlemsmøtet onsdag 12. september
klokken 19.00
Sven Anders, redaktør

Tubfrim fyller 90 år i 2018 og på de 90 årene har de samlet inn 23 millioner til barn og unge. Overskuddet går hvert år til drift av helse– og trivselsfremmede tiltak for barn og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose. Det første overskuddet ble presentert i 1929 og var på kr. 1.500,-. I 2018 har
de 650.000 til utdeling. Det var postmester Ditlef Frantzen som tok initiativet med å samle inn brukte
frimerker. De tar imot alle typer frimerker, norske, utenlandske, stemplede, ubrukte, selvklebende, nye
og gamle, alt kan brukes. De tar imot Frimerkealbum av alle typer. De tar imot alle typer prospektkort, brukte og ubrukte, norske og utenlandske, samt julekort av alle slag. Eldre konvolutter, 40-50 år og eldre vil de også gjerne ha. Også i
utlandet blir det samlet inn frimerker. Mange norske utenriksstasjoner og sjømannskirker er med i dette arbeidet. Den
største innsamlingen utenom Norges grenser gjøres av Sons of Norway i USA. Ta med alt du har på et medlemsmøte, så
skal vi sørge for at det blir sendt videre.

Ringer

fra brus-/øl-bokser er en viktig ressurs for å lage proteser i land som ikke har de samme ressurser som vi
har. På kongressen i Åsgårdstrand fikk Calle overrakt 207 kg gode ringer, men det var også 4 kg skrap (jernholdige ringer) Blant annet fant han 6 AA batterier, 1 umbraconøkkel, 1 klokke mlenke, knust glass, masse norske og utenlandske
mynter, 7 ølkaplser, 16 skruer, 14 binders, 4 muttere, 18 stifter/spiker, 2 jakkeknapper, 4 sikkerhetsnåler osv. osv.osv.

Utvandrerkirken på Hamar inviterer til konsert med Øvre Vang Sangkor onsdag 5/9 kl. 19.00. Inngang kr.
150,- pr. pers. Etter konserten serveres det kaffe og kaker i utvandrermuseets lokaler.
Fredriksten Lodge 3-125
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 - 2. lørdag kl. 13.00
Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 - 3. lørdag kl. 18.30

