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Velkommen til med-
lemsmøte tirsdag  9/10
kl. 19.00 i kantina til
Nøtterø Sparebank, Teie
Så er det igjen tid for medlemsmøte, og vi
håper mange setter av denne kvelden for å
treffe gode venner i et hyggelig miljø. Denne
kvelden får vi besøk fra

Tønsberg Politikammer
Foruten at vi tar opp tråden fra augustmøtet,
vil det bli informert om den tjeneste polititet
kan yte for den vanlige mann i gata. Men før
de slipper til, skal vi som vanlig ha en liten
forretningsdel. Og det blir selvfølgelig også
kaffe og noe å bite i. Vi sees vel?
SAKSLISTE : 1) Julebordet. 2) Innkomen
post. 3) Eventuelt

Vi gratulerer
11/10 Edgar Johnsen
16/10 Willy Henriksen
17/10 Svein Kåre Gustavsen
21/10 Kari Bjerkgård
22/10 Rigmor Haugen
24/10 Solveig Sende Kjønnerød
26/10 Erna L. Hassum
28/10 Tonje Berg
 2/11 Laila Bernhardsen
 5/11 Arild Hassum
 7/11 Tore Asplin

Bowling
Høstmørket har senket seg over landet, og
det er tid for inneaktiviteter igjen. Hver fredag
fra kl. 18.00 samles vi som vanlig i Centrum
Bowlinghall v/Mama Rosa. Alle er hjertelig
velkommen til en liten kappestrid i
vennskapelig ånd. Resultatet fra vår
handicapturnering i september ble: 1) Sven-
Anders 559. 2) Else-Mari 548, 3) Svein Kåre
524, 4) Solveig 498.

Flittige Liser
har sitt neste møte hos Erna Hassum, Bøgata
64, tlf. 33 33 02 49 mandag 15. oktober til
vanlig tid. Er det noe du lurer på, ta kontakt
på medlemsmøtet eller slå på tråden. Kanskje
på tide å planlegge julesalgsmesse?

Årets julebord
finner sted lørdag 8. desember i Holtandalen
Catring og er et samarbeide mellom Edvard
Munch Lodge og Oseberg Lodge. I skrivende
stund er det ikke så mye mer enn tid og sted
som er avtalt, men vi regner med å ha flere
opplysninger på medlemsmøtet og det
kommer helt sikkert mer i vår novemberavis.
Men altså, sett allerede nå av 8.desember.

Fra Birkebeiner-Nytt
leser vi at en god Norgesvenn, Borghild
Olsson gikk bort 20. august, og ble begravd
i La Crosse. Hun var også mange ganger i
Tønsberg med sine bussturer, og vi har mange
gode minner fra hennes besøk her i byen.
Vi lyser fred over hennes minne.

Høstsalg
Fra Hadeland Glassverk har vi fått invitasjon
til Høstsalg i tiden 4.-14. oktober. De frister
med 25-75% avslag på både 1. og 2.
sorteringer og utgåtte produkter, både fra
Hadeland Glassverk og Porsgrund
Porselænsfabrik. Mer om dette tilbudet kan
du få på vårt medlemsmøte i oktober.
Kanskje det er flere som er interessert i en
tur tid opp, så kan man jo bli enige om å
samkjøre. Det kan jo bli en hyggelig dagstur.
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Fra presidentens skrivebord
Fra “Himmel til Helvete”. Ja, det er sterke ord, men det er vel
nesten det mest dekkende for å beskrive forskjellen på våre
2 møter i høst. Augustmøtet med god oppslutning, glade
mottakere av våre gavesjekker, latter og hygge blant våre
medlemmer. I september, liten oppslutning og alle som var
tilstede var vel mer eller mindre i sjokk etter de uhyggelig
nyhetene som hadde rullet over TV-skjermen hele denne
ettermiddagen. Ja, som dere skjønner så fant vårt
septembermøte sted samme dag som New York og hele USA
- ja hele verden -  ble rammet av en ufattelig tragedie. Møtet
ble åpnet med 1 minutts stillhet, og resten av møtet ble
gjennomført en enklest mulig måte. Vesla N. Jacobsen fra
Nordbyen Reisebyrå i Larvik skulle ha Reiselivsaften for oss,
men hun fortalte bare litt om sine tilbud. Resten av programmet
sparer vi til neste år en gang. Etter møtet ble det sendt en e-
mail til Hovedkontoret i Minneaplis hvor vi i Oseberg ba dem
overbringe vår dypfølte deltagelse til alle lodger i SoN.
At noen kan ha samvitting til å sitte å planlegge en slik godt
organisert terrorhandling er ufattelig. At de valgte akkurat den
dagen er kanskje ikke tilfeldig - 11. september. Skriver du
det på amerikansk, blir det 0911. Stryker du nullen, har du
nødnummeret alle amerikanere kan fra de lærer å bruke
telefonen. Videre kan vi si at 9/11 blir 9+1+1=11. 11.
september er den 254. dag i året. 2+5+4=11. Etter 11.
september er det 111 dager igjen av året. 119 er
retningsnummeret til Irak/Iran. 1+1+9=11. Twin Towers -
stående side ved side ligner tallet 11. Det første flyet som traff
et av tårnene var Flight 11. Tilfeldig, eller godt planlagt. Men
det er mer. Staten New York var den 11.stat som sluttet seg
til Unionen. New York City = 11 bokstaver. Afghanistan =
11 bokstaver. The Pentagon = 11 bokstaver. Mannen bak
angrepet på WTC i 1993 - Ramzi Yousef = 11 bokstaver.
Flight 11 - 92 ombord - 9+2=11. Flight 77 - 65 ombord -
6+5=11. Nei, la oss prøve å legge dette uhyggelig bak oss,
og håpe at vi kan ønske velkommen til et medlemsmøte i
oktober som er mer likt de vi vanligvis har i Oseberg. Hyggelige
mennesker samlet for å behandle de saker vi skal, for deretter
å ha en hyggelig kveld med kaffe og noe å bite, samt  et lite
foredrag, eller annen aktivitet. Vel møtt alle sammen 9/10.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Nominasjonskomiteen
ble oppnevnt på vårt augustmøte og  er godt i gang med det
arbeidet de skal gjøre. Forhåpentligvis treffer de bare på
positive mennesker når de skal sette sammen listen over de
som skal lede Oseberg Lodge i 2002. Forslaget skal legges
fram på vårt oktobermøte, og valget finner sted i november.
Har du lyst til å gjøre en jobb, ta kontakt med komieen.

Rigmor Haugen
vår finanssekretær, skal som kjent sammen med sin Oscar
flyttet til Spania for godt. På vårt septembermøte ble derfor
begge to overrakt hvert sitt Oseberg-krus som takk for den
jobben Rigmor har gjort i styret, og for at de begge to flere
ganger har åpnet sitt hjem for oss når vi skulle avvikle vår
pannekakefrokost. På den måten kan de minnes oss som
sitter igjen her i kulde og snø, mens de sitter på sin lille veranda
og drikker kaffe og nyter solen året rundt. Urettferdig?
Kanskje vi skulle chartre et fly og legge vår pannekakefrokost
2002 i deres nye bosted i Syden? Uansett, lykke til i deres
nye “hjemland” og husk å holde kontakten med oss.

Hovedkontoret i Minneapolis
er alltid åpen for besøk, særlig for medlemmer. Og nå i
månedsskiftet september/oktober åpnet de et nytt Servicesenter
med bibliotek og internettilgang. Og har du ikke brukt Internet
får, kan du få hjelp til å finne det du leter etter. Her kan du få
opplysninger om slektsgranskning, reiser og alt som er relatert
til Norge. Det er åpent mandag til fredag kl. 08-17.00.

Leif Ericsson Dag
9. oktober, på vårt medlemsmøte-dag, er det offisiell  Leif
Ericsson Day i USA for å feire at det er over 1000 år siden
Leif Ericson gikk i land i Nord-Amerika. 9. oktober er også
Columbus Day. Hvem som først oppdaget Amerika er kanskje
ikke så viktig. Leif Ericssons reise var i hvert fall starten på en
viktig og innflytelsesrik norsk tilstedeværelse i Nord-Amerika.

Visst du at?
- over| 3,8 millioner amerikanere har norske røtter
- over 50% av dem lever i midt-vesten, mens 30% lever i
   vest.
- Minnesota kommer på 1. plass, med over 750.000 “norske”,
  så kommer Wisconsin, California, Washington og Nord-
Dakota.
- våre nordiske brødre og søster utgjør også en stor andel. 4,6
millioner hever å ha svenske aner, 1,6 millioner danske, 650.000
finske og 40.000 har islandske røtter.

Thanksgiving-dinner i Porsgrunn
Hjalmar Johansen Lodge i Skien inviterer til Thanksgiving i
Sjømannsforeningen i Porsgrunn (samme sted som i fjor)
fredag 9/11 kl. 19.00. Pris kr. 300,- for medlemmer, 350,-
for ikke-medlemmer. Det blir servert en velkomstdrink før
middagen (2 ganger) bestående av kalkun med tilbehør og
dessert  blir servert. Drikke til maten er innbefattet. Deretter
kaffe og kaker. Senere på kvelden blir det underholdning ved
Arne Benoni. Påmelding innen lørdag 27. oktober til Gudny
Landstad på telefon 35 56 74 82. Pent antrekk. Hjertelig
velkommen. Vi tar også imot påmelding på vårt oktobermøte.


