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Minneord
Nok en gang har vi måttet ta farvel med en
kjær venn. Onsdag 24/9 sovnet Marion Rygh
inn etter et lengre tids sykeleie. Marion kom
inn i Sons of Norway for 25 år siden, da hun
og Per ble medlemmer av Nor-Bu Lodge 3-
427 i Rockaway, New Jersey. Der ble hun
raskt engasjert i styret og satt i mange år som
president. Hun ble også valgt til President
of the Year, og International President of the
year. Da klubbhuset til Nor-Bu brant ned,
var hun en ivrig pådriver for å bygge alt opp
på nytt, og lodgen har i dag fått et flott sted å
være. Da Per og Marion flyttet til Norge i
1994, ble de begge aktive støttemedlemmer
i Oseberg Lodge. Marion satte også stor pris
på at Edvard Munch Lodge 8-019 var
søsterlodge til Nor-Bu Lodge.
Bare to uker før hun sovnet inn, besøkte
Solveig og jeg henne på sykehuset og
overrakte pins for 25-års medlemskap i Sons
of Norway.
Vi lyser fred over Marions minne og våre
tanker går i disse tunge tider til Per.

Vi minner om
- at Christiania Lodge feirer sitt 20 års
jubileum lørdag 11/10. Har du glemt å melde
deg på, ring 21 91 28 31/92 20 31 28 for å
sjekke om det fortsatt er ledige plasser.
- at nominasjonskomiteen er i fullt arbeide.
Er du interessert i å ta et verv i styret for
2004, så ikke vent på telefonen, men ta selv
kontakt på tlf. 33 33 02 49, 33 36 88 61
eller 33 33 08 61 og meddel din interesse.
Nominasjonskomiteens forlag legges frem i
oktober og valget foregår i november.

Grand Hotell blir
møtestedet for med-
lemsmøte tirsdag 14.
oktober kl. 19.00
Som tidligere nevnt, trenger banken selv
kantina den 14/10. Vårt møte er derfor flyttet
til Grand Hotell, stedet der hvor vi begynte i
1981. Det kan jo være hyggelig med litt
forandring i møtesteder også. Innholdet på
møtet blir imidlertid som vanlig. Først en
liten forretningsdel, så kaffe og litt å bite i,
før Lars Andersen slipper til med

Ett år som student i USA
Lars tilbrakte som kjent forrige skoleår i
USA, og har sikkert mye å fortelle om fra
sitt opphold der. Kanskje har du selv
ungdommer i huset som tenker på å ta et
studieår i USA?
SAKSLISTE:  1) Opptaksmåte for nye
medlemmer 2) Innkommen post. 3)
Eventuelt.

Vi gratulerer
11/10 Edgar Johnsen
15/10 Unni Normann
16/10 Willy Henriksen
21/10 Kari Bjerkgård
22/10 Rigmor Haugen
24/10 Solveig S. Kjønnerød
26/10 Erna L. Hassum
 2/11 Laila Bernhardsen

Flittige Liser
møtes onsdag 22/10 til vanlig tid hos
Wenche Hanche, Buerhagan 76, Vesterøy,
Sandefjord. Dette er samme stedet som
picniken i august. I augustavisa finner du
forklaring på hvordan du finner ditt. Er du i
tvil, avtal samkjøring med andre, eller ring
99 69 75 09 for flere opplysninger.
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Fra presidentens skrivebord
2003 er blitt en måned kortere, og når vi denne gangen skal
samles til medlemsmøte, blir det altså på GRAND HOTELL.
Det var jo her vi startet våre møter i mai 1981.
På septembermøtet tok Tore Asplin oss med tilbake til den
gangen Norge og Vestfold var en stormakt innen hvalfangsten.
Et hyggelig tilbakeblikk som nok vekket gode minner hos mange
av medlemmene. I oktober skal vi få høre hvordan det var å
tilbringe et skoleår i USA. Det er Lars Andersen som skal ta
oss med dit. Kanskje får vi høre hvordan Leif Eriksons Dag
blir feiret der. Som kjent er 9. oktober Leif Erikson Day i USA.
Vi får også en rapport fra nominasjonskomiteen om hvordan de
tenker seg styret for 2004 skal bli.
Dessverre er det innen Sons of Norway en nedadgående trend
når det gjelder antall medlemmer. I D8 er det kun 1 lodge som
har hatt økning 1. halvår i år. Pr. d.d. er stillingen hos oss +/- 0.
Vi har mistet noen, men også fått noen nye. Fra mitt ståsted er
det viktig å få nye medlemmer og nye impulser, men det er vel
så viktig å ha et miljø som gjør at medlemmene blir i mange år.
I september delte jeg ut to pin for 25 års medlemskap, og jeg
vet at det er mange som står for tur for å få pins for lang
fartstid i Sons of Norway og Oseberg.
Forøvrig skal jeg hilse til dere alle fra Tormod “Plystreren”
Borgen Rogne. Han har nettopp lagt siste hånd på en ny CD i
Norge. I disse dager står han på farten til USA for nok en gang
å delta i Garrison Keillors radioshow. Han har også fått til en
avtale med et plateselskap i USA, og skal spille inn en ny CD
når han er over nå. Så heretter blir alle hans CDèr også
tilgjengelig i butikker i USA. Vi ønsker han lykke til, og håper å
høre mer fra han når han er tilbake i Norge.
Forleden kveld fikk vi også en hyggelig telefon fra Montana,
nærmere bestemt fra Dolores Baldry. Hun skulle hilse fra
Rodney, og ba meg hilse til alle i Oseberg. Hun hadde mange
gode minner fra Tønsberg hvor de flere ganger opptrådte med
sin squaredance-gruppe.
Så håper jeg dere lar nødvendig høstarbeide i hagen være, og
heller kommer på vårt medlemsmøte på GRAND HOTELL
tirsdag 14/10 kl. 19.00. Vel møtt.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Smånytt fra D8
Distriktstyret  samles i Haugesund 18.-19. oktober. Her skal
de bl..a. ha møte med arrangørlodgen for Distriktskongressen
i 2004.
Regnskap 2000-2002 er nå avsluttet, men det gjenstår å få
på plass avtaler om tilbakebetaling av Distriktets midler fra
berørte personer. Regnskapene er derfor ikke gått ut til
avstemning blant kongressdeltakene for nevnte år.
Vervingskampanje(r): Det ser ut til at SoN Int`l ar fått en
aktiv og pådrivende president i Jim Olson. Han trykker på sine
“undersåtter” og ber dem legge sine hoder i bløt og være kreative.

Han er særlig opptatt av at den nedadgående trenden i
medlemsmassen skal snus, og har lansert en vervekampanje
med premiering. Dette vil også være en sak på styremøtet.
Den 58. Internasjonale Kongress finner sted i Washington
DC fra 18. til 21. august. Vertskap er Distrikt 3.
Og er du engasjert innen ungdomsfotball, kan vi fortelle at USA
Cup i fotball  arrangeres i Minnesota i tiden 18.-24. juli 2004.
Ring W. Long på tlf. 67 14 96 91, for flere opplysninger.
Innkreving av medlemskontingenten skal foregå som nå,
nemlig via lokallodgen. Alle krav fra USA kastes.

Thanksgiving-aften på Eik
Speiderhytte lørdag 15.
november kl. 18.30.
Selv om Thanksgiving i USA feires siste torsdag i november,
har vi valgt å legge den til en lørdag litt tidligere i måneden. På
den måten håper vi å komme unna alle julebordene som
arrangeres i månedsskiftet noember/desember. Forhåpentligvis
kan feiringen av Thanksgiving bli en like god og lang tradisjon
i Oseberg som pannekakefrokost og picnik. Kalkun med tilbehør
er jo en selvfølge på Thanksgiving.
For kr. 200,- pr. pers. får du servert kalkun fylt med epler og
svisker, 3 slag grønnsaker, saus og poteter, 2 gangers servering
og drikke til maten følger med på inngangsbilletten. Kaffe og
kaker blir det nok også. Det du skal ha å drikke utover kvelden
tar du med selv. Mineralvann og øl får du kjøpt. I skrivende
stund er ikke alle detaljer klare, men vi legger opp til en
hyggekveld med god mat, drikke, underholdning og gode venner.
Flere detaljer kan du få på medlemsmøtet i oktober og i
novemberavisen. Bindende påmelding innen 7. november på
tlf. 33 36 88 61, 33 33 02 49, 33 38 60 29 eller e-mail:
svkjoenn@online.no. Påmelding også på oktobermøtet.

Julekort
Ja bare le du, men julemarsipanen er allerede på plass i
butikkene, så det er kanskje på tide å finne fram adresselistene
og begynne å skrive julekort, særlig hvis du skal sende mange
“over dammen”. Kjekt for alt som er unnagjort. Vi har fortsatt
doble julekort m/konvolutt til kr. 1,- pr. stk. Kan kjøpes på
medlemsmøtene eller bestilles på tlf. 33 36 88 61.

Rare lover i USA
- Ingen person kan bruke bilhornet etter kl. 21.00 på noe sted
hvor det serveres kalde drikker eller smørbrød, heter det i
paragraf 18-54 i lovverket i Little Rock, Arkansas.
- Det er uklart om det er noe stort problem, men i Alabama er
det i alle fall forbudt å utgi seg for å være nonne.
- Det er forbudt å anvende slanger under gudstjenester i
Kentucky. - Flere utdrag av USA`s lover senere.
Og vi klager over lovene i Norge


