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Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway Vestfold, Buskerud, Telemark 

    Nr. 1— 37.  årgang  Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg        Januar 2019 

Årets første medlemsmøte finner sted onsdag  

9. januar kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien 
Håper alle har kommet seg vel gjennom jul– og nyttårsfeiringen og komme på medlemsmøtet vårt. Vi begyn-

ner som vanlig med en liten forretningsdel. Siden dette er det første møtet i 2019 stiller det delvis nye styret 

med blanke ark og fargestifter, så denne kvelden  er det opp til medlemmene å komme med forslag på fore-

dragsholdere til medlemsmøtene, bedriftsbesøk, turer til fjern og nær, kort sagt alt det dere har lyst til at vi skal 

drive med i løpet av dette året. Og som vanlig blir det hyggelig prat rundt bordene, utlodning og kaffe. Og hvis 

alle tar med seg det de har igjen av julekaker eller andre kaker, så kan vi jo lage et kjempestort 

JULEKAKERESTELANGBORD 
Tar vi en titt på medlemsavisa for januar 2009 ser vi at Thorleif Haug lodge i Drammen inviterer til 25 års ju-

bileum på Hannas Kjøkken, Rica Park Hotell. Nå er jo Thorleif Haug lodge innlemmet i Oseberg, men vi har 

jo fortsatt medlemmer derfra, så kanskje vi kunne lage en liten markering av lodgen som i år ville vært 35 år? 

Håper vi sees på medlemsmøtet den 9. januar kl. 19.00 på Eik Speiderhus. 

Hjemmesiden vår har nå fått en make-up og skikkelig oppdatering. Vår dyktige web-master Wilfred 

Aasheim har digitalisert nesten alle medlemsaviser fra november 1981 og frem til i dag. Det er fortsatt noen 

huller, men det skal nok bli fylt etter hvert. Takk også til Nils E. Elind som har gitt lodgen to fulle permer med 

medlemsaviser og annet interessant stoff fra starten av. Gå inn på www.sonsofnorwayoseberg8001.no så kan 

du lese medlemsaviser fra starten i 1981 og frem til i dag. Du finner også bilder og mye annet interessant. 

Bowlingen vår fortsetter også i 2019 hver fredag fra kl. 18.30 og utover kvelden. Du får 

lånt både sko og kule i hallen, så du trenger ikke ha med deg noe annet enn deg selv. Og har med 

familie og venner er de også hjertelig velkommen. Og hold av fredag 8. februar. Da blir det 

bowling og besøk på Redningen etterpå. Og hvis jeg ikke tar helt feil blir det jubileum også da. 

Våre Flittige Liser  har årets første møte torsdag 17. januar til vanlig tid hos Solveig Sørensen, 

Åsane 25 E, 3231 Sandefjord. Hvis det er noe du lurer på så ta kontakt på tlf. 48 06 42 01 eller på medlems-

møtet. Der kan dere jo også avtale samkjøring. Og hvis det er noen herrer som har fått pinner og garn av jule-

nissen, er dere sikkert også velkommen for litt undervisning. 

Du husker vel å ta vare på frimerkene før du kaster konvolutten eller kortet? Det er 

også mulig å sende inn hele konvolutter og kort. Også brukte Visa-kort og andre typer kort i 

det formatet er Tubfrim interessert i. Mange av dem har jo flotte motiver. Og ingen panter 

eller koster øl-/brusboksene før den ringer du åpner med er tatt av? Ta med alt på et med-

lemsmøte så skal vi sørge for at kommer i de rette hender. 

Vi gratulerer 7/1 Finn Johannessen, 8/1 Kristine Emilie Krüger,  

11/1 Harald Bugge, 12/1 Brit Wenkhe Kibsgaard, 14/1 Øystein Svensen,  

27/1 Terryanne Reinert. GODT NYTT ÅR ALLE SAMMEN 

 

 

 

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 



Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp. Liv K. Høvring T. 90402253 livhoevring@hotmail.com Sekr.  

Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Kasserer  Bjarne Rolland T. 91576042  bjarne.rolland.br@gmail.com Akt. Leder Arild Hassum  

T. 98009312 ahassum@hotmail.com Marshaler Else Mari Christiansen T. 91889368 elsemarihassum@hotmail.no  Kari Bjerkgård T. 48286207. 

Martin Bjerkgård T. 92638316 martin.bjerkgaard@hotmail.com Wenche Jacobsen T. 92230271 Red. Sven A. Kjønnerød T. 94982981 

 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536 

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

Kont: Kr. 425,- Ektefelle/samboer 375,- Ungd. 16-21 år kr. 255,- Frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i hver måned 

Bankkonto: 2470.07.09031 Vipps 135235 Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-001 

——————————————————————————————————————————————————————————— 

Redaktørens betraktninger 
Forhåpentligvis har alle kommet seg vel gjennom jule– og nyttårsfeiringen uten å måtte spenne ut beltet alt for mange 

hakk. Vi tar fatt på 2019 med delvis nytt styre og blanke ark. Så på medlemsmøtet i januar er det opp til dere medlem-

mer og fortelle styret hva dere vil gjøre i 2019. For som dere sikkert husker fra innsettelsen av det nye styret så ble det 

på slutten av innsettelsesseremonien sagt: Jeg vil minne dere om at styret alene ikke kan gjøre lodgen fremgangsrik. De 

ønsker — og regner med — medlemmenes hjelp i alt som gjelder lodgens velferd. Kom til møtene jevnlig, ta aktivt del i 

alle programmer, arbeide sammen i harmoni og behandle hverandre med respekt. Jeg synes at vi Oseberg alltid har 

fulgt disse ordene, men en god ting kan ikke gjentas for ofte. 

Som dere så på forsiden er hjemmesiden vår nå oppdatert og med få unntak er alle medlemsaviser fra oktober 1981 og 

frem til i dag lagt ut. Pr. dags dato ser det ut som vi kun mangler disse medlemsbladene: Nr. 7 og 8 (juli og august) 

1983, Nr. 5. mai 1984, Nr. 4 april 1990, nr. 10 oktober 1990 og nr. 5 mai 1993. De første eksemplarene kom ut under 

navnet Kristina-nytt. Og det skyldes at det opprinnelige navnet på lodgen var tenkt å være Kristina Lodge etter prinsesse 

Kristina av Tunsberg som var datter av kong Håkon IV og hans hustru Margrete Skulesdatter. For å styrke de diploma-

tiske båndene til andre land, giftet faren Kristina bort til den spanske Don Felipe, broren til den kastiljanske kong Alfon-

so  X. Hun reise fra Tønsberg og ankom Burgos julaften 1257. Felipe og Kristina giftet seg 31. mars 1258. De bodde i 

Sevilla inntil hun døde barnløs 28 år gammel. Hun ble gravlagt i et kloster i landsbyen Covarrubias nær Burgos, 240 km 

nord for Madrid. I 1953 ble det åpnet en sarkofag man trodde var tom. Den viste seg å inneholde et kvinnelik. Undersø-

kelser viste at det var en høy kvinne, og hennes alder stemmer godt med prinsesse Kristina. I 2011 ble St. Olavskapellet 

åpnet i Covarrubias i forbindelse med 750 års jubileet for hennes avreise fra Tønsberg. I 1978 ble en statue av Kristina 

reist i Covarrubias. Statuen er laget av Brit Sørensen. 24. juli samme år ble en kopi reist ved Slottsfjellet i Tønsberg. 

Tønsberg og Covarrubias har blitt vennskapskommuner som resultat av denne gamle forbindelsen. Men tilbake til vårt 

medlemsblad: Fra nr. 1. oktober 1981 og frem til april 1983 var Raymond Kibsgaard redaktør. Jan Petter Smaaskjær var 

redaktør for avisen som kom ut i mai 1983 og fra juni 1983 overtok undertegnede som redaktør. Hvis det er noen der ute 

som har de medlemsavisene som vi savner, så ta kontakt så skal vi få lagt dem ut slik at listen blir komplett. 

Tar vi en titt på våre 3 lands kalendere er kun prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag den 21/1 som er markert. På kalen-

deren for Canada er følgende datoer markert: 2/1 Day After New year`s day (Quebec), 6/1 Epiphany. Epiphany blir fei-

ret 12 dager etter julaften for noen 

Ortodokse kirker som feirer julaf-

ten 7. januar og det skal minne 

dem om de 3 vie menn (eller 

konger) som besøkte Jesus. Heller 

ikke i USA er det så mye som er 

markert, men den 13/1 er det Ste-

phen Fosters minnedag. Steven 

Foster ble født 4/7 1826 i Pitts-

burg, Pennsylvania og han var en 

kjent amerikanske komponist og 

forfatter. Han blir ofte kalt ”the 

father of American music” Han 

døde 13/1 1864.  21/1 Martin Lu-

ther King Jr. dag og 29/1 Kansas 

Day. Men nok historie for denne 

gangen. 

Da håper jeg bare alle har kommet 

seg vel gjennom jule– og nyttårs-

feiringen og er klare for å komme 

på medlemsmøtet onsdag 9. janu-

ar kl. 19.00 på Eik Speiderhus. 

                  Sven Anders, redaktør

Fredriksten Lodge 3-125 Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 -  2. lørdag kl. 13.00 

Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00  

Nor-Bu Lodge 3-427  BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 -  3. lørdag kl. 18.30 

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

