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Høstens første medlemsmøte avholdes onsdag 14. 

sept. kl. 18.00 på Løkken, Farmandsveien 36, Tbg. 
Forhåpentligvis er nå alle kommet seg vel hjem fra ferien, enten den er tilbrakte i utlandet, i Norge eller hjem-

me i hagen og bare slappet av. Styret har hatt sitt første møte etter ferien, og har snakket litt om hva som skal 

skje utover høsten. Det første vi ønsker å gjøre er å forandre litt på møteoppsettet. Istedenfor et langt styrebord 

vil vi nå kun ha hovedstyret sittende opp og marshallene sittende nede i salen ved langbord sammen med med-

lemmene. Da vil vi også kunne sitte i den store salen under den sosiale delen. Det blir bedre plass til det som 

serveres. Og hvis noen ønsker å ta med seg kaffekoppen inn i salongen er det helt greit. Da blir det omtrent 

som det vi hadde når vi hadde møtene på speiderhuset på Eik. Vi snakket også om å arrangere Thanksgi-

vingskveld istedenfor julebord som vi har hatt de siste årene. Kanskje ha Thanksgiving og julebord annethvert 

år? Vi håper riktig mange medlemmer kommer på medlemsmøtet i september og deler disse tankene med sty-

ret slik at vi kan starte planleggingen. Tiden resten av året går fort, og mange er sikkert medlem av flere fore-

ninger og da er det greit å få plottet inn datoene i kalenderen. Ta gjerne med en liten gevinst til utlodningen og 

en venn eller to. 

Våre Flittige Liser 
har sitt neste møte torsdag 22. 

september kl. 13.00 hos Sol-

veig Sørensen,  Åsane 25E, 

3231 Sandefjord. Er det noe du 

lurer på så ta kontakt med Sol-

veig på tlf. 48 06 42 01 Even-

tuelt samkjøring kan jo avtales 

på medlemsmøtet 14/9. I okto-

ber er det Brit W. Kibsgaard som er vertinne, og da er tidspunket onsdag 19/10 kl. 13.00. Mer om dette møtet 

og møtene i november og desember kommer i senere aviser. 

Bowlingen fortsetter den siste fredag i hver måned. Neste gang blir fredag 30. sep-

tember kl. 18.00 på Vallø Bowling. Her får du lånt både sko og kule, så du trenger ikke å 

ha med deg noe utstyr. Og dette er ment som en sosial kveld, så her teller ikke resultate-

ne så mye, men det er jo alltids hyggelig å få en strike eller to. På høstens første bow-

lingkveld var vi 9 personer tilstede, så forhåpentligvis blir like mange eller flere utover 

høsten. Ta gjerne med familie og venner til en hyggelig kveld. Du er velkommen selv 

om du ikke bowler og men bare ønsker å være med og heie på oss. 

Vi gratulerer September: 1/9 Rande I. Helgesen-Hansen, 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 Thorleif Krohn, 28/9 Luzviminda Reyes Aas, 29/9 Frits Dalby. 

Oktober: 5/10 Sven Petter Sol-

lie 11/10 Johnny Solbakken 

11/10 Edgar Johnsen, 16/10 

Brit Thorsen, 21/10 Kari Bjerk-

gård, 22/10 Rigmor Haugen, 

24/10 Solveig Sende Kjønne-

rød…... 

…. og alle andre som har noe å 

feire i september.   



Pres. Solveig Sende Kjønnerød, T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp Brit Ekman Gjertsen. T. 92025077 Sekr.  Sven Anders Kjønne-

rød, sven-anders.kjonnerod@sf-nett.noT. 94982981 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 elsemarihassum@gmail.com Wenche Jacobsen  

T. 92230271 Brit Wencke Kibsgaard wencke.ray@gmail.com T.. 41329718 Torild Trolsrud tor-trol@online.no  Red. Sven Anders Kjønnerød                                                  

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 

—————————————————————————————————————————————————————————— 

Redaktørens betraktninger 
Hei igjen alle sammen. Først må jeg få rette opp noen feil fra forrige avis. Det var Solfrid Abrahamsen og 

ikke Ingrid Engedal som var innsettende marshall sammen med Solveig S. Kjønnerød. Jens Inge Børkja var 

president i Ryfylke lodge når han overtok stafettpinnen i Åsgårdstrand i 2018, men når han overrakte stafett-

pinnen videre til Caroline V. Moberget fra Hamar lodge var det som sekretær i lodgen. Rett skal være rett. 

Godt det i hvert fall er noen som leser det jeg skriver. 

Som dere ser på 1. siden har styret vurdert endringer i hvordan møtene skal avholdes. Det betyr at det bare 

blir noen i styret som sitter fremme, mens resten sitter ned ved langbordene sammen med de øvrige medlem-

mene. Da kan vi også ha den sosiale delen i storsalen, og eventuelt kan de som ønsker det flytte inn i salong-

en med kaffekoppen og prate. Håper mange kommer slik at vi kan få prøvd ut det nye oppsettet. Og vi øns-

ker også mange tilbakespill på det som skal skje utover høsten og neste år. 

Som nevnt tidligere kom det ingen signaler fra Minneapolis om D8`s fremtid. Siden den internasjonale 

kongressen i år ble avholdt digitalt, samlet de 4 delegatene fra D8 seg på Thon Hotell i Horten for å sitte 

sammen under overføringen. Den eneste gangen jeg var inne i møterom-

met var overføringen av minnesamværet over internasjonale styremed-

lemmer som var gått bort siden 2018. Det var en flott seremoni med ten-

ning av lys og informasjon om hver enkelt. Ellers var visst resten av 

overføingen ikke slik våre delegater hadde forestilt seg det, etter hva jeg 

fikk fortalt i etterkant. Hvordan den internasjonale kongressen skal av-

holdes i 2024 får fremtiden vise. D8 kongressen skal i hvert fall avholdes 

på vanlig måte på Hamar. Siden det er 7 timers forskjell på Minneapolis 

og Norge var jo overføringen på ettermiddag/kveldstid her i Norge. Det 

gjorde at delegatene og Bente Halvorsen og jeg fikk sett noe av det Hor-

ten har å by på. Bl.a. så vi kongesjaluppen Stjernen i båthavna og en tur 

til Karljohansvern og Marinemuseet. Det ble også god tid til å prate om 

løst og fast hva som kan gjøres for å gjøre møter og arrangementer mer 

attraktive for medlemmene. Så får fremtiden avgjøre om vi lykkes eller 

ikke. D8 styret har sitt neste styremøte på Hamar siste helgen i septem-

ber. Har dere noe dere mener Oseberg bør sende inn som forslag eller 

innspill til D8 styret så gi beskjed på medlemsmøtet den 14/9.  

Som alltid når det er kongress, enten nasjonal eller internasjonal, er det 

håndarbeidsutstillinger. Det ble ingen premier til Osebergs delegater på 

utstillingen i år, men i medlemsbladet til Viking Lodge fant jeg dette bil-

det av det som Solveig stilte ut. 

Pizzaens historie er ganske gammel. I år 1000 f.kr. lagde grekerne i sør og etruskerne i nord hver sine piz-

zatyper. Da var pizzabunnen et grovt brød som var bakt mellom steinene på et bål. Når den var ferdig stekt 

ble det dryssa forskjellig krdder på deigen, og deretter ble den dyppet i kjøttkraft med forskjellige sauser. 

Mange hundre år senere tok romerne ideene til etruskerne og grekerne og lage en variant av den klassiske 

pizzaen vi kjenner i dag. Seint på 1800-tallet ble pizzaen veldig populær i Napoli. Den første pizzeriaene i 

USA kom i 1905 i New York, men da var retten ganske ukjent for de fleste innbyggerne. I 1920-årene kom 

det flere og flere pizzeriaer som ble eid av vanlig familier. Folk på landet i USA hadde nesten ikke smakt 

pizza før etter 2. verdenskrig, og etter det ble pizza veldig populært i hele landet. Pizzaen begynte å komme i 

flere smaker og fasonger, og i 1943 kom den første pizzaen med tykk, luftig bunn og mye fyll. Den fikk nav-

net Chicago Big Pan pizza. 

Pizza ble mer og mer kjent etter hvert som årene gikk, og små land i Europa fikk pizza på 1950-tallet. Pizza-

en kom til Norge på 1960-tallet, men ble ikke populær før på 1970-80 tallet. Og nå er det vel ingen land som 

spiser mer frossen pizza pr. innbygger enn Norge. 

Da gjenstår det bare å ønske alle hjertelig velkommen til medlemsmøtet på Løkken onsdag 14. september 

kl. 18.00 (styret møter kl. 17.00). Minner også om Flittige Lisers møte den 22/9 og bowling den 30/9. 

Sven Anders, redaktør 


