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    Nr. 10— 35. årgang  Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg        Oktober 2015 

Neste medlemsmøte avholdes onsdag 14. okto-

ber kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien 
På forrige medlemsmøte ble det bestemt å flytte møtedagen til onsdager fremover. Vi begynner som vanlig 

møtet med en liten forretningsdel. Etterpå blir det en enkel servering, hyggelig samvær og en liten utlodning. 

Denne kvelden får vi besøk av ”Ringeens Herre”, Karl Johan Holm og han har kalt sitt program denne kvelden 

Maritime Historier 
Håper det passer for deg denne onsdagen, Ta gjerne med en venn eller to, og har du ringer fra brus– eller øl-

bokser så ta dem med så kan vi få overlevert til Calle det vi har samlet inn til nå. 

Thanksgivingfest på Eik Speiderhus lørdag 

7. november  kl. 18.30 
Tradisjonen tro samles vi på Eik Speiderhus fra kl. 18.30 for å feire Thanksgi-

ving sammen. Det blir servert kalkun med tilbehør, dessert, kaffe og kaker. 

Pris for dette er kr. 350,- (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 30. oktober til Else Mari Chris-

tiansen 91889368 elsemarihassum@hotmail.no, Kjønnerød 48127201/94982981 solveig.kjonnerod@sf-nett.no 

eller på medlemsmøtet i oktober. Håper vi sees til nok en hyggelig thanksgivingfest i Oseberg Lodge. 

Nominasjonskomiteen ble valgt på septembermøtet og består av Anne Lise Berenger (92852787)  

Frits Dalby (33337520) og Tor Otto Sørensen (33474995). Dersom du ønsker å stille deg til komiteens rådig-

het 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. Pga. de endringer som ble vedtatt ved valgene i fjor er det i år vi-

sepresident, kasserer, medlemssekretær og 2 marshaller som skal velges for 2 år. De andre i styret ble valgt for 

2 år i fjor. Håper alle henvendelser fra nominasjonskomiteen blir mottatt på en positiv måte fra dere alle. 

Våre Flittige Liser har sitt neste møte fredag 9. oktober kl. 18.00 hos Brit W. Kibsgaard, Skon-

nertveien 11 A, 3138 Skallestad. Er det noe du lurer på, så ta kontakt på tlf. 41329718. Juleavslutningen blir 

hos Solveig Sende Kjønnerød fredag 18. desember. Mer om dette senere. 

Vi gratulerer 11/10 Johnny Solbakken, 11/10 Edgar Johnsen, 16/10 

Britt Thorsen, 18/10 Trine Bergan, 21/10 Kari Bjerkgård, 22/10 Rigmor 

Haugen, 24/10 Solveig Sende Kjønnerød, 26/10 Erna Solberg 

 

 

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 
Septembermåned sluttet slik vi alltid ønsker at høsten skal være, sol og varmt på dagen. Forhåpentligvis varer dette været langt inn i 

oktober og de neste månedene. Men uansett hvordan været er, så fortsetter aktiviteten i Oseberg Lodge med bowling hver fredag fra 

kl. 18.30 på Vallø bowling og neste Flittige Lise-møte hos Brit W. Kibsgaard fredag 9. oktober. Neste medlemsmøte blir onsdag 14. 

oktober kl. 19.00 på Eik Speiderhus. Som kjent måtte vi på septembermøtet ta en avgjørelse om vi skulle fortsette med tirdagsmøte-

ne, men da måtte vi enten begynne en time senere eller bytte møtelokale, eller bytte møtedag. Etter å ha luftet de ulike alternativene 

ble det enstemmig vedtatt  å fortsette på Eik Speiderhus, men da på onsdag. Så nå er vi tilbake til den møtedagen vi hadde da vi star-

tet opp med det første medlemsmøtet på Grand Hotell onsdag 6. mai 1981. Håper dette passer for flest mulig. Men uansett hvilken 

dag vi hadde valgt ville det sikkert vært noen det ikke hadde passet for. 

En annen ting som ble tatt opp på medlemsmøtet i september var økning av medlemskontingenten pga. økt dollarkurs. Som alle sik-

kert vet er vår medlemskontingent tre-delt. En del til lodgen, en del til D8 og en del til hovedkontoret i Minneapolis. Med dagens 

dollarkurs vil vi gå 32,- kr. i underskudd for hovedmedlemmer og 25,- kr. for ektefelle/samboer. På medlemsmøtet i oktober vil der-

for styret legge frem forslag om nye kontingentsatser. Dette gjelder ikke bare oss i Oseberg, men for de aller fleste lodgene i Norge. 

Kan også nevne at den høyeste kontingent i Norge for hovedmedlem er på kr. 595,-, og den laveste kr. 365,-. Som dere ser er vi blant 

lodgene med lavest kontingent, men vi har vært flinke til å skaffe oss inntekter på andre måter enn via kontingenten. Den kontingen-

ten som blir vedtatt på medlemsmøtet i oktober skal gjelde fra 1. januar 2016. Denne saken kommer også opp på D8-styremøtet/

presidentmøtet som avholdes i Stavanger 2,-4. oktober, så vi får nok en rapport fra dette møtet på medlemsmøtet vårt den 14. 

På medlemsmøtet i september ble det også vedtatt å bestille kalendere for 2016 med lodgens navn på. Disse er nå ankommet og kan 

kjøpes på medlemsmøtene fremover for kr. 25,- pr. stk. inkl. en penn. Tar vi en titt på kalenderen for oktober måned er det ingen 

spesielle dager i Norge, med unntak av at mange sikkert kommer til å feire Halloween lørdag 31. oktober i likhet med barn og voks-

ne i de fleste land i verden. Halloween har sin opprinnelse fra en pavelig bulle fra 790 og fulgte engelske immigranter til USA på 

1600-tallet. Halloween har fra 1990-tallet blitt mer og mer kommersiell med masse dekorasjoner og kostymer. Barna går fra hus til 

hus og samler inn godsaker med ordene Trick or treat. Dessverre er det også noen som utnytter denne dagen til å gjøre hærverk for-

kledd i Halloween-kostymer. Ser vi på kalenderen for USA er 5/10 Child Health Day, 9. er det Leif Eriksson Day til minne om han 

som mange mener er den første europeer som gikk i land i Amerika på 1100-tallet. Den gang ble landet kalt Vinland. Han ble født av 

norske foreldre på Island en gang mellom 1060 og 1070. 12/10 feirer noen regioner Columbus Day. 15. er det White Cane Safety 

Day. Denne dagen er til ære for alle blinde og svaksynte og ble første gang feiret 15. oktober 1964 da president Lyndon B. Johnson 

undertegnet papirene. Denne dagen er søkelyset satt på de mange problemer blinde og svaksynte har og det er masse aktiviteter i hele 

USA. I Canada feirer de Thanksgivingsday 12. oktober. På medlemsmøtet i oktober får vi besøk av Carl Johan Holm som vil servere 

oss Maritime Historier. Calle er også den som har ansvaret for å ta hånd om alle ringene fra brus/øl-bokser som blir samlet inn i Nor-

ge. Ta med de ringene du har, og du kan få svar på ting du lurer på angående ringene. Håper vi sees onsdag 14. oktober. Ta gjerne 

med en venn eller flere og tilbring noen timer i hyggelig selskap med Osebergs medlemmer   . Sven Anders, redaktør 

Har du barn eller barnebarn i alderen 14 - 18 år som ønsker å reise på språkleir i 

Minnesota neste 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 2016 er: 27. Juni – 9. Juli for 2 ukers opphold 

og 27. juni – 23. 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. Det kan også søkes om støtte fra lokal-lodgen. 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 ameri-

kansk familie i Minneapolis en uke før leiren starter. Da blir det avreise fra Norge ca. 20. juni 2015.  Søknadsfrist for stipendene er 

1. desember 2015. Søknadsfrist for deltakelse på leirene generelt er 1. februar 2016,  men de som melder seg på leiren innen 1. de-

sember får også fordeler som Early Bird, d.v.s. billigere deltakeravgift. 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 avbestil-

lingsgebyret for oppholdet på leiren. For mer informasjon, ta kontakt med Julie Wannebo,  telefon 91894309/ 41106789, eller e-post: 

julie.wannebo@gmail.com 

Bowlingen fortsetter som vanlig hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowling Her er alle hjertelig velkommen til å spille sam-

men med oss. Sko og kule får du lånt i hallen. Du bestemmer selv hvor mange runder du vil spille, og om det blir strike eller grøfte-

kjøring er alle like glade. Kom deg ut av sofaen og ha en hyggelig fredagskveld sammen med gode venner i bowlinghallen. 

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. 33045146  

bjornogkari@hotmail.no  Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Medl.sekr. Torild Trolsrud T. 33062934  

tor-trol@online.no Marshall Kari Bjerkgård  T. 33368884. Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 95884603 

ingun.r.larsen@gmail.com Else Mari Christiansen T. 91889368 else,marihassum@hotmail.no 

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. 2. lørdag kl. 13.00 

    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 

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

