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Tirsdag 10. februar
er det igjen tid for
medlemsmøte i
kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie
Torv kl. 19.00
Vi starter møtet som vanlig med en liten
forretningsdel, før vi går over til det sosiale
med kaffe og noe å bite. En liten utlodning
blir det også. Håper du har anledning til å
komme, og ta gjerne med en gjest.

Vi gratulerer
 3/2 Julie Lien
 5/2 Jon Philip Solem
 6/2 Oscar K. Kristiansen
16/2 Christoffer Kjønnerød
 2/3 Tobias A. Kjønnerød

Ingen bowling 6. februar
Pga. annet arrangement i hallen blir det ikke
bowling fredag 6. februar.

Økonomisk støtte
Også i år mener styret at vi bør dele ut noe
av overskuddet til et godt formål. I 2008 var
det Habitat for Humanity som fikk støtte.
Styret ønsker derfor at medlemmene kommer
med forslag til en organisasjon eller
enkeltperson som vi bør støtte med noen kro-
ner. Kom med forslag innen aprilmøtet.
---------------------------------------------------

Skal du til USA/CANADA?
OK-reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
med ektefeller 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

Vinterens store
sportsbegivenhet,
nemlig bowling-
kampen mellom Ose-
berg Lodge og
Edvard Munch Lodge
finner sted fredag 13.
februar
kl. 18.30 i Sjøsiden
Bowlinghall på Vallø.
Møt opp senest kl. 18.15 for fordeling av
baner.
Etter den sportslige dysten tar vi turen
over gangen til Redningen. Her er det
muligheter for å kjøpe mat og drikke
etter den enkeltes ønske.
Og forhåpentligvis er det noen som har
gjort seg fortjent til en liten premie, eller
trøst.
Hjertelig velkommen alle sammen. Og
husk, selv om du ikke skal bowle, kan
du jo møte opp og heie på dine favoritter
og bli med på kosen etterpå.

MINNER OGSÅ OM  at 28. mars er det
bowling og sosialt samvær i Arendal. Mer
info kommer etterhvert.
Og selvfølgelig er dere alle hjertelig
velkommen til vår faste bowlingkveld
fredager fra kl. 18.30 på Vallø.
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Søster LodgerFredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry,  1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

Søknad om medlemskap
Følgende søker om medlemskap i Oseberg Lodge: Erik J. Bjune,
Andreas Sætres vei 9, 3175 Ramnes og Pål Andrè Adelsten,
Svendsrødveien 1 a, 3135 Torød.

Våre Flittige Liser
har sitt februarmøte hos Anne Lise Berenger, Torødveien 59A,
3135 Torød mandag 16.. februar til vanlig tid. Mer info og
evntuelt avtale om felleskjøring kan gjøres på medlemsmøtet
tirsdag 10/2 eller på bowlingen fredag 13/2

Redaktørens betrakninger
Vi har lagt bak oss årets første måned, og tar nå fatt på den
korteste. På medlemsmøtet i januar ble vel de siste rester av
julekakene spist opp. Samtidig fikk medlemmene anledning
til å komme med forslag til aktiviteter for 2009. Hva som
kommer ut av dette får dere vite etterhvert. Ellers var det 7
medlemmer som tok turen til Drammen den 18/1 for å feire
Thorleif Haug Lodges 25-års jubileum. Det ble en hyggelig
stund sammen med ca. 60 andre SoN-medlemmer fra mange
lodger i området. Bl.a. benyttet Astrid Granly, president i
Eidsvold Lodge, anlendingen til å ønske alle velkommen til
deres 25. års jubileum den 12. september. Skal vi si at Oseberg
dobler sin deltakelse den helgen. Dessverre var vel ikke
værgudene helt snille den 18/1, så det ble noe vanskelige
kjøreforhold etterhvert.
I februar blir det først medlemsmøte tirsdag 10/2, før vi har
vår tradisjonelle bowlingkveld med Edvard Munch Lodge.
Her er det det sosiale som står i høysetet, så selv om du ikke
har tenkt å bowle, kan du jo bli med ut å spise og kose deg
etterpå. Håper vi sees. Og en liten fest den 13/2, kan jo være
en fin opptakt til Valentines day den 14/2. Og når du først er
i gang, kan du sikkert finne på en unnskyldning for å ta en fest
søndag den 15/2 også. 3 heile dager til ende. Mange tror jo at
Valentines Day er et kommersielt påfunn fra USA, men det er
feil. Dagen har tradisjoner langt tilbake til romernes ville
fruktbarhetsfester og britisk poesi. Den 14. februar æret
romerne Juno, som var dronningen over de romerske gudene.
I det antikke Roma var dette den offsielle starten på våren. I
498 bestemte Pave Gelasius at den 14/2 skulle være St.
Valentins dag, til ære for presten og martyren Valentins. Så
selv om vi i dag kanskje ser mer på dagen som et påskudd fra
handelsstanden til å selge en masse unyttige ting med Valen-
tines Day merker på, håper jeg du bruker dagen til å sende en
hilsen til noen du er glad i, enten pr. e-post eller postkort.
Og våre gode venner i Marshfield har sendt en ny historie
hvor min navnbror er innblandet:
Ole and Sven and the Diet Plan
 Ole and Sven went to the doctor to get a diet plan.  The
doctor told them, ‘I want you to eat regularly for 2 days, then
skip a day, and repeat  this procedure for 2 weeks.  The next
time I see you, you should have lost at least 5 pounds. When
the Norwegians returned, they shocked their doctor by
having lost nearly 25 POUNDS each. ’Why, that’s positively
amazing!’ the doctor said.  ‘Did you follow my instructions?
Then Ole and Sven nodded and said. . . . . . . ‘We vant to tell
you though, we taut we was gonna drop dead dat 3rd day.’
’From hunger, you mean?’’No, yust from all dat skippin’!
Lykke til dersom du har en diettplan som Nyttårsforsett!

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Nye turer i 2009 og 2010
Tysvær historielag vil i september 2009 kopiere turen
Lodgen vår hadde i 2005.   De kaller turen »I Cleng Peersons
fotspor». De vil starte i New York og reise opp langs Hudson
River, videre langs Erie kanalen og ende opp i  Chicago. De
vil samarbeide med Migrasjon Rogaland og ha direktør på
Norsk utvandrermuseum Knut Djupedal som Guide.
Opplysninger får du ved å kontakte Vidar Århus på telefon
932 16 609 eller e-post VAArhus@tysver.kommune.no
Norsk Utvandrermuseum, Migrasjon Rogaland og
Brekke Tour gjentar fjordårets tur med «I Emigrantenes
Fotspor 2009» i tiden fredag 18. september til søndag
30.september med Knut Djupedal som Guide.
Toril Brekke er reiseleder på en tur som ligner turen til
Tysvær historielag for en gruppe fra Hedmark i 2009 «I
Emigrantenes Fotspor» fortsetter i september 2010. Turene
i 2005 og 2008 har vært store suksesser og deter enighet om
at den neste turen vil bli fra Chicago, IL til Seattle, WA i 2010
med Knut Djupedal som guide.Detaljer er ikke avklart enda,
men turen blir minst 14 dager. 
Reisegruppen i Cristiania Lodge planlegger tur
i samarbeide med Kultur-Reiser til USA høsten 2009.
Turen varer i 2 uker. Vi flyr til Minneapolis og over-natter
en times tids kjøring ut fra byen. Så går turen med buss
gjennom Minnesota og sør Dakota. Vi besøker Mount
Rushmore (hvor presidentene er hugget ut i fjellet). Vi er også
innom Pierre, hovedstaden i Sør Dakota. Der finner vi også
noe om kalles Corn Palace (det eneste i verden) som vi må
se. Hvem har ikke hørt om Yellow-stone National Park I
Wyoming? 
Kanskje får vi se en bjørn eller to – i hvert fall får vi se Old
Faithful, den kjente geyseren. Det tar oss etpar dager å utforske
parken. Så går turen gjennom Montana til Nord Dakota. Vi
bor i Minot 3 dager og får med oss den berømte Høstfesten.
Det er nesten umulig å få hotell plass, men Tone Eike har sine
forbindelser og vi blir innkvartert privat for en billig penge.
Videre går turen til Fargo, North Dakota - og så er vi igjen i
Minnesota. Siste natten har vi i Minneapolis. Kontakt Tone
Eike i Kultur-Reiser 66 78 79 10 eller Berit Peck 64 94 23
28  e-mail: berit.peck@c2i.net i Cristiania Lodge. 


