Osebergs Avis
Nr. 10 — 34. årgang

Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg

Oktober 2014

Tirsdag 14. oktober kl. 19.00 kan vi igjen ønske velkommen til medlemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien
Som alltid begynner vi med en liten forretningsdel. Der skal bl.a. nominasjonskomiteen legge frem sitt forslag
til styre for 2015.Valget finner sted på novembermøtet. Ellers blir det tid til hyggelig prat, noe å bite i og en
liten utlodning. Kveldens foredragsholder er Anna Evelyn Lindhjem som er leder av Prinsesse Kristina foreningen av Tunsberg. Hun vil fortelle og vise lysbilder om

Prinsesse Kristinas liv i Norge og Spania
Prinsesse Kristina av Tunsberg var en ung kvinne som hadde uvanlige evner sett i lys av hennes samtid. I tillegg til sitt morsmål snakket hun også lating fransk og spansk, noe som var både bemerkelsesverdig og uvanlig
på 1200-tallet for en kvinne, eller hvem som helst, skulle man tro. Men det vil vi høre mer om på medlemsmøtet. Håper du har tid til å ta deg en tur denne kvelden. Ta gjerne med en venn eller to og la flere bli kjent med
lodgen og de mange hyggelig medlemmer vi har.

Thanksgivingfest på Eik Speiderhus
lørdag 8. 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.
325,- (drikke ikke inkludert). Øl og mineralvann kan kjøpes for en rimelig penge. Ønsker
du noe annet å drikke til maten - og senere utover kvelden - må dette medbringes. Her er alle
hjertelig 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 god mat og hyggelig selskap. Bindende påmelding senest fredag 31. oktober til Else Mari Christiansen 91889368 elsemarihassum@hotmail.no eller
Turid Dalby 91737209 joan_d@broadpark.no eller på medlemsmøtet i oktober.

Nominasjonskomiteen

ble valgt på septembermøtet og består av Else Mari Christiansen,
(91889368) Frits Dalby (33337520) og Tor Otto Sørensen (33474995). Dersom du ønsker å stille deg til komiteens rådighet for et styreverv, eller du har forslag på kandidater, så hører de gjerne fra deg. Forslaget blir
lagt frem på oktobermøtet og valget foregår i november.

Våre Flittige Liser

har sitt neste møte tirsdag 21. oktober hos Torild Trolsrud, Sagatun 2B, Revetal.
Noe du lurer på, ring 33062934 eller ta kontakt på medlemsmøtet 14/10. Der kan du også avtale samkjøring.

Vi gratulerer

Redaktøren må krype til korset og benytte seg av det gamle ordtaket om at alt er bedre
sent enn aldri: 13/7 Arild Andersen. 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 Haugen, 24/10 Solveig S.
Kjønnerød, 26/10 Erna Hassum

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

B

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 48064201 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 Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.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. 95884603 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

Redaktørens betraktninger
Mellom forberedelser til Safari-messa og pakking av kofferter til vår tur over ”dammen”, skal jeg forsøke å fylle denne
avisa med litt fornuftig informasjon til Osebergs medlemmer.
Mens ”søta bror” og skottene har gjort unna sine valg, begynner nå 57.178 medlemmer i 380 lodger sine valgforberedelser. På septembermøtene ble det valgt nominasjonskomiteer. Disse skal legge frem sine forslag på oktobermøtene og
valgene vil finne sted i november. På et annet sted i avisa ser du hvem som har fått jobben med å legge frem forslag til
styre for 2015. Har du forslag på kandidater, eller ønsker å stille deg til rådighet, så ta kontakt. Det er ikke noe ”hokuspokus” å sitte i et lodgestyre, så alle medlemmer bør kjenne sin besøkelstid og ta en periode eller to i et styre.
På septembermøtet var det Ingun Rosten Larsen som lot oss bli bedre kjent med henne, både som privatperson og
”kjendis” fra Tore på Sporet. På oktobermøtet er det Prinsesse Kristina av Tunsberg som står i fokus. Det blir sikkert et
interessant foredrag. Visste du forresten at Kristina Lodge var det navnet som flest stemmer da lodgen vår ble stiftet?
Etter kort tid viste det seg imidlertid at det var en annen forening i Tønsberg som hadde tatt dette navnet. Derfor endret
vi navn til Oseberg Lodge. Og navnet skjemmer som kjent ingen. Håper mange tar turen på medlemsmøtet 14. oktober
og blir bedre kjent med denne prinsessen som 13 år gammel reiste til Spania for å bli giftet bort til en spansk prins.
Når dette leses har vi vært med på Safari-messen på Quality Hotel i Tønsberg. Om det vil gi oss nye medlemmer vil tiden vise. Uansett nye medlemmer eller ikke, så vil det i hvert fall være en fin anledning for oss til å la folk i distriktet bli
kjent med oss og få vite at Sons of Norway finnes også her i Norge, og ikke bare i USA og Canada. Gjennom årene har
jeg ofte fått høre at vi er en godt bevart ”hemmelighet” i vrimmelen av tilbud i distriktet. Nå vil vi bli synlige.
Ta vi en titt på kalenderen er det ingen spesielle merkedager i Norge. I Canada derimot feirer de Thanksgiving mandag
13. oktober. Og samme dag feirer noen regioner i USA Columbus Day. Men allerede 9. oktober er det Leif Eriksson Day
i USA til minne om han som mange mener er den første europeer som gikk i land i Amerika. Og selvfølgelig feirer vel
omtrent hele verden Halloween fredag 31. oktober. Halloween har sin opprinnelse i en pavelig bulle fra 749, som fulgte
engelske immigranter på 1600-tallet til det senere USA, dog med elementer fra andre lands emigranter. Halloween har
på 1900-tallet særlig blitt markert i USA der utkledde barn går fra hus til hus og tigger godteri med ordene Trick or treat.
Og husk at natt til søndag 26. oktober er det slutt på sommertiden. Da gjenstår vel bare å ønske alle en fortsatt fin høst og
velkommen den 14/10 og på våre andre arrangementer.
Sven Anders, redaktør

Brukte frimerker og ringer fra brus/ølbokser Du husker vel å klippe av frimerkene fra
all post du får før du kaster konvolutten. De brukte frimerkene betyr penger i kassa for Tubfrim. Og du tar selvfølgelig
vare på aluminiums ringer fra brus– og ølbokser. Dette blir som kjent brukt til å lage proteser. Ta alt med på et medlemsmøte så skal vi sørge for å få det videresendt til rette vedkommende..

Lotteriet vårt i gang. Foruten at vi håper at så mange som mulig av våre medlemmer tar med seg et lodd eller to,
skal vi også ha stand flere steder. På skal sitte på Meny, Eiktoppen fredagene 10. oktober og 21. november samt lørdag
22. november. Vi sitter på Plantasjen, Gauterød 18. og 19. oktober. Trenger du loddark, eller kan sitte og selge lodder, ta
kontakt på medlemsmøte.

Søknad om medlemskap Odd Harald, Liv Kristin og Haakon Høvring, Knausen 26, 3928 Porsgrunn
søker om medlemskap i Oseberg Lodge. De er alle anbefalt av Solveig Sørensen.

To Be 8 again!

A man was sitting on the edge of the bed, watching his wife, who was looking at herself in the mirror.
Since her birthday was not far off he asked what she'd like to have for her birthday. 'I'd like to be eight again', she replied, still looking in the mirror . On the morning of her Birthday, he arose early, made her a nice big bowl of Coco Pops, and then took her to Adventure World theme park. What a day! He put her on every ride in the park; the Death Slide, the Wall of Fear, the Screaming Roller Coaster, everything there was.
Five hours later they staggered out of the theme park. Her head was reeling and her stomach felt upside down. He then took her to a
McDonald's where he ordered her a Happy Meal with extra fries and a chocolate shake. Then it was off to a movie, popcorn, a soda
pop, and her favorite candy, M&M's. What a fabulous adventure! Finally she wobbled home with her husband and collapsed into
bed exhausted. He leaned over his wife with a big smile and lovingly asked, 'Well Dear, what was it like being eight again? Her
eyes slowly opened and her expression suddenly changed.
'I meant my dress size,!!!!' The moral of the story: Even when a man is listening, he is gonna get it wrong.
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

