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Tirsdag 8. oktober kl. 19.00 er det igjen tid for med-

lemsmøte på Hassum, Bøgata 64, Slagen 
Det blir tidligere mørkt om kvelden. Da kan det være koselig å trekke innendørs og noen hyggelige timer med 

gode venner i Oseberg Lodge. Vi begynner som alltid med en liten forretningsdel. Her skal bl.a. nominasjons-

komiteen legge frem sin innstilling til styre for 2014 og nye kontingenter behandles . Etterpå blir det tid for 

noe å bite i, hyggelig prat rundt bordene og en liten utlodning. Ta gjerne med en venn eller to som ønsker å bli 

bedre kjent med Sons of Norway. Håper vi sees på vårt månedlige medlemsmøte tirsdag 8. Alle vel møtt. 

Våre Flittige Liser Har sitt neste møte onsdag 16. oktober til vanlig tid hos Wenche Jacobsen, 

Ilebrekkveien 48. Noe du lurer på, så ta kontakt med Wenche på møtet den 8/10 eller på tlf. 33 33 08 61.  

Thanksgivingfest på Eik Speiderhus 

lørdag 9. november  kl. 18.30 
Tradisjonen tro samles vi på Eik Speiderhus fra kl. 18.30 for å feire 

Thanksgiving sammen. Det blir servert kalkun med tilbehør, dessert, kaffe 

og kaker. Pris for dette er kr. 300,- (drikke ikke inkludert). Øl og mineral-

vann kan kjøpes for en rimelig penge. Ønsker du noe annet å drikke til 

maten - og senere utover kvelden—må dette medbringes.  Her er alle hjer-

telig velkommen, så har du en venn, nabo, arbeidskamerat osv. som ønsker 

å dele denne kvelden sammen med oss, så bare meld dem på. Vi satser på en 

koselig kveld med mulighet for en svingom  til Sverre  Risdals eminente en-

mannsorkester. Og kanskje blir det andre aktiviteter også.  Bindende påmelding senest fre-

dag 1. november til Else Mari 91889368,  Solveig 48127201 eller Sven-Anders 94982981. Du 

kan også sende påmelding til sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no 

Grasrotandel Dersom du ikke allerede har bestemt deg for hvem som skal få din grasrot-

andel fra Norsk Tipping, håper jeg at du neste gang du skal tippe ber din kommisjonær regist-

rere deg som grasrotgiver til Org.nr. 982 843 596, Sons of Norway/Oseberg Lodge. Pr. dd er 

det 11 medlemmer som har registrert seg og hittil i år har det gitt lodgen ca. kr. 1250,-. Takk 

Vi gratulerer 10/10 Knut Holm 11/10 Johnny Solbakken 11/10 Edgar Johnsen, 16/10 Brit 

Thorsen, 18/10 Trine Bergan 20/10 Nils L. Hanche 21/10 Kari Bjerkgård, 22/10 Rigmor Hau-

gen, 24/10 Solveig S. Kjønnerød 26/10 Erna Hassum 

  
 

B 

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 



Redaktørens betraktninger 
Oktober er den måneden i året hvor nominasjonskomiteer rundt omkring i alle Sons of Norway-lodgene er samlet for å finne kandi-

dater til de ulike styrene for 2014. På vårt septembermøte ble 3 medlemmer plukket ut for å sette sammen et styre som skal lede Ose-

berg fra 1. januar 2014. Forhåpentligvis har de en lettere oppgave enn de som nå er samlet i Nydalen for å skaffe Norge en ny regje-

ring. Og du trenger ikke sitte å vente på en telefon fra dem, det er lov å ringe nominasjonskomiteen å tilby dem dine tjenester. 

Loddsalget er i full gang,og jeg håper alle er positive til en henvendelse om å gjøre en liten innsats for lodgen. Foruten at medlem-

mene selger lodder i sin omgangskrets, vil vi ha stand på Meny Eik, Meny Tolvsrød og Plantasjen, totalt 5 dager. Hvis alle drar i 

riktig retning bør vi også i år få et overskudd som gir oss muligheter for å gi litt tilbake til de som trenger det. 

I Canada feires Thanksgiving allerede 14. oktober, og 31/10 er det i likhet med resten av verden Halloween, som er det engels-

ke navnet på allehelgensaften og er en gammel katolsk skikk. I USA feires Leif Eriksons dag 9. oktober, til minne om den 

islandske sjøfarer som man mener brakte de første europeere til Nord-Amerika på 1100 tallet. 14/10 er det Columbus 

Day (noen regioner) og feires til minne om Columbus ankomst i 1492. Ble først ”offisiell” i Colorado i 1906 og føde-

ral helligdag i USA i 1937. Bortsett fra at vi har FN-dagen den 24/10 er det vel Halloween den 31. oktober som er 

den store ”festdagen” i Norge. Håper du har fylt opp godte-skålen til de håpefulle unge som kommer og banker på 

hos deg med trick or treat. Og har du kjøpt inn for mye, blir det jo litt på deg også. 

Som dere ser et annet sted inviteres alle til Thanksgiving-fest lørdag 9. november. Du kommer vel for å kose deg 

med hyggelig selskap, godt mat og mulighet for en liten svingom? 

Da er det bare å ønske nominasjonskomiteen lykke og vel møtt til alle på vårt medlemsmøte tirsdag 8. oktober kl. 

19.00 på Hassum         Med broderlig hilsen Sven-Anders, redaktør 

Nominasjonskomiteen ble valgt på septembermøtet og består av Arild Hassum, 98009312, Bjarne Rolland 

33042249 og Torild Trolsrud 91639684. Håper du tar i mot eventuelle henvendelser fra dem på en positiv måte og sier ja til en gjøre 

en jobb for lodgen din. Du kan også selv ta kontakt hvis du ønsker å tilby dine tjenester eller komme med forslag på kandidater. 

Kontingenten har stått uforandret i 5 år. I den samme perioden har den int.kontingenten og D8-kontingenten øket. Styret 

foreslår derfor at kontingenten vår økes med kr. 15,- for alle slik at vår andel blir opprettholdt. Det betyr at kontingenten for hoved-

medlemmer økes fra 360, til 375,-, for ektefeller øker den fra 310,- til 325,- og for Ungdomsmedlemmer blir den nye kontingenten 

255,- kroner. Dette forslaget kommer opp til behandling på oktobermøtet og skal gjelde fra 1. januar 2014. 

Skogfjorden 2014. Har du barn eller barnebarn som ønsker å reise på språkleir i Minnesota kommende sommer ? 
Medlemmer av Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for barn eller barnebarn som ønsker et 2 eller 4 ukers 

opphold ved Concordia Language Villages (Skogfjorden) i Bemidji, Minnesota. Dato for leirene i 2014 er 23 juni - 5 juli for 2 uker 

og 23 juni - 19 juli for 4 ukers opphold. Det kan søkes om stipend både fra Concordia Language Villages (CLV) og fra den lokale 

lodgen i Sons of Norway. De som reiser får også reisestøtte fra Distrikt-8. Stipendene fra CLV blir fordelt av distriktet og det kan 

oppnås opptil kr. 7 - 8000.- tilsammen. De som ønsker det får også opphold som gjester i en amerikansk familie i Minneapolis en 

uke før leiren starter. Da blir det avreise fra Norge ca. 15 juni. Søknadsfrist for stipendene er 1. desember 2013.  Søknadsfrist for 

deltakelse på leirene generelt er 1 februar 2013, men de som melder seg på leiren innen 1 desember får også fordeler som Early Bird, 

d.v.s. billigere deltaker avgift. Du finner opplysninger om dette ved å gå inn på internett, www.ConcordiaLanguageVillages.org .For 

ungdommer som blir innvilget stipend må det betales et depositum som dekker avbestillingsgebyret for oppholdet på leiren. For mer 

informasjon, kontakt J. Hansen, 95971404, johanne.hansen@sornestunet.no eller J. Wannebo, 41106789, julie.wannebo@gmail.com  

Bowling Vi spiller som vanlig bowling hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. Alle hjertelig velkommen. Noen av oss 

har vært i Arendal og spilt mot Terje Vigen. Vi hadde en fin helg med bowling og hyggelig fest. Her er noen av resultatene:  Damer 

beste enkeltserie: 1) Else Mari Christiansen, OL 195, 2) Brynhild Kristiansen , TV 183, 3) Liv Gundersen, TV 175. Damer 4 serier: 

1) Brynhild Kristinsen, TV 688, 4) Else Mari Christiansen, OL 585, 7) Solveig S. Kjønnerød, OL 522, 8) Wenche Jacobsen, OL 438, 

9) Torild Trolsrud, OL 417,10) Liv Sollum, OL 403. Damer lag: Terje Vigen 1890, Oseberg 1544. Herrer beste enkeltserie: 1) Bjar-

ne D. Kristiansenn, TV 175, 2) Jan Gundersen, TV 165, 3) Sven-Anders Kjønnerød, OL 161. Herrer 4 serier: 1) Jan Gundersen, TV 

646, 2) Bjarne D. Kristiansen, TV 578, 3) Sven-Anders Kjønnerød, OL 566, 4) Birger Lassen, OL 558, 6) Åsmund Jacobsen, OL  

349. Lag herrer: Terje Vigen 1770, Oseberg 1473. I herreklassen vant Birger Lassen en flaske vin for flest røde strike, og Liv Sollum 

og Åsmund Jacobsen fikk hver sin trøstepremie. 

Tur til Kiel Eidsvold Lodge inviterer alle medlemmer til å delta på Riksarkivets arrangerte cruise 13.-15.jan. 2014. Det 

blir flere interesante foredrag om 200 års jubileet for Grunnloven vår på båten, busstur i Kiel og Festmiddag. Pris kr. 3240,- i enkelt-

lugar og fra kr. 2740,- i delt dobbeltlugar. Påmelding til 810 00 811. Mer info kan du få på medlemsmøtet eller hos redaktøren. 

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 33474995 toot-soe@live.no 

Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Bjørn Kristiansen. T. 99105653  

bjornogkari@hotmail.no  Akt. Leder Else M. Christiansen T. 91889368. elsemarihassum@hotmail.no  Medl.sekr. Anne Lise  

Berenger  T. 92852787 annelise3140@hotmail.com Marshall Kari Bjerkgård  T. 33368884. Torild Trolsrud T. 33062934  

tor-trol@online.no Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 ingun.r.larsen@gmail.com 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596  

Søster Lodger: Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00 

    Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des. 

    Nor-Bu Lodge 3-427 BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30 
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