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Endelig ser det ut som vi kan ønske velkommen igjen til et med-

lemsmøte, og det er derfor en glede å ønske velkommen til 

Løkken Gård, Farmandsveien 36, Tønsberg ons-

dag 8. september kl. 18.00 (OBS 1 time tidligere enn vanlig) 
Etter nesten halvannet år uten medlemsmøter er det nå mulig å komme sammen igjen. Som dere ser overfor 

prøver vi denne gangen å starte møtet 1 time tidligere enn vanlig. Om det blir slik utover høsten får vi dis-

kutere når vi samles den 8. september. 

Håper dere alle har savnet å komme sammen igjen til en hyggelig kveld sammen med gode venner og litt 

enkel servering. Og husk at det er god, og gratis parkeringsplass, rett ved inngangsdøra. 

Foruten å snakke litt om møtene resten av året, må vi også prøve å få valgt en nominasjonskomite slik at vi 

forhåpentligvis får et styre også for 2022. 

Fredag 27. august åpnet vi høstsesongen med bowling og bespisning på Vallø bowlingsenter/Redningen. Vi 

var 8 som bowlet og 12 til bords. Kanskje ikke den helt store oppslutningen, men de som kom satte stor pris 

å treffe igjen venner de ikke hadde sett på kanskje 1 år. Og blant dem som var tilstede denne kvelden var det 

enighet om at vi skal begynne møtene kl. 18.00, en time tidligere enn vi pleier å møtes. 

Grasrotandelen er penger vi får fra Norsk Tipping via dere medlemmer som 

har registrert deres spillekort på Sons of Norway Oseberg Lodge 8-001. Det er 17 av våre 

medlemmer som har registrert seg og har hittil i år gitt oss en inntekt på kr. 4689,-.  

Tubfrim er avhengig av at alle sender inn det de har av brukte frimerker, postkort, visa-

kort, telekort annet som de kan selge videre. Dessverre er det ikke så mye post i postkassene 

lenger, og det meste er stempler som ikke har noe av verdi. Pga. pandemien har det ikke vært så 

mange møter å levere disse sakene på, men har du noe liggende så ta det med på et møte i løpet 

av høsten så skal vi få sendt det videre til rette adresse. 

Ringer fra brus/øl-bokser tar vi også fortsatt imot. Vi har vel nå ca. 150 kg liggende og ven-

ter på å bli levert til vår kontaktperson i Sarpsborg. Får prøve å få tatt en tur over dammen snart. 
Vi gratulerer September: 1/9 Rande I. Helgesen-Hansen, 8/9 Kari Følstad, 9/9 Inger Krohn, 14/9 

Dag Vågslid, 18/9 Linn Beate Sende Kjønnerød, 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 Oktober. 5/10 Svein Petter Sollie, 11/10 Johnny Solbakken, 11/10 Edgar John-

sen, 16/10 Britt Thorsen, 21/10 Kari Bjerkgård, 22/10 Rigmor Haugen, 24/10 Solveig Sende Kjønnerød  



Pres. Solveig Sende Kjønnerød, T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp Sven Anders Kjønnerød, sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no 

T. 94982981 Sekr. Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Kasserer Bjarne Rolland T. 91576042 bjarne.rolland.br@gmail.com  Akt. 

Leder Arild Hassum T. 98009312 ahassum@hotmail.com Marshaller Else Mari Christiansen T 91889368 elsemarihasum@hotmail.com Kari 

Bjerkgård T. 48286207 Martin Bjerkgård T. 92638316 martin.bjerkgaard@hotmail.com Wenche Jacobsen T. 92230271 Red. Sven A. Kjønnerød 

T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Hjemmeside: ww.sonsofnorwayoseberg8001.no – www.sonsofnorway.com —

www.sonsofnorway.no Org.nr. 982 843 596 Bankkonto: 2470.07.03031 Vipps: 135235 Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-001 

Søsterlodger: 

Myrmarken Lodge 5-609, Marshfield, Wisconsin—Nor-Bu Lodge 3-427 Rockaway New Jersy 
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Et lite minne fra 35 år siden 


