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Husk medlemsmøte tirsdag 8. februar kl. 19.00 i
kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torv
Vi åpner som alltid møtet med en liten forretningsdel hvor vi går gjennom de ulike postene på dagsorden. Etterpå blir det sosialt samvær med hyggelig prat rundt bordene, kaffe og noe å bite i og en liten utlodning. Fint
om du kan ta med en liten gevinst. Kveldens foredragsholder er

Carl Johan Holm

Som vil fortelle om prioriatet Sanct Hallvard og om innsamling og bruken av
brus/-øl-ringene som blir smeltet om og brukt i produksjon av proteser.
Hjertelig velkommen alle sammen og ta gjerne med deg ringer hvis du har noen liggende hjemme.

Fredag 25. februar blir det bowling/sosialt samvær
med Edvard Munch
Oppmøte kl. 18.15 i Sjøsiden Bowling hvor vi får utstyr og fordeler baner. Vi
begynner å spille ca. 18.30 og spiller noen runder før vi går over til Redningen restaurant. Her kan hver og en bestille (og betale) det de måtte ønske å
spise og drikke. Og som alltid når medlemmene fra våre 2 lodger møtes regner jeg med at praten går livlig rundt bordene. Du behøver ikke å bowle for å
delta på denne kvelden. Vi setter stor pris på at noen kommer og heier på oss
og deltar på den sosiale delen. Ønsker du kun å være tilstede på Redningen
bør du være på plass senest ca. 19.45. Og det er ikke umulig at det vanker en
lite påskjønnelse til noen som har gjort seg fortjent til det etter bowlinginnsatsen.
Og ønsker du å trene litt før dette store ”idrettstreffet” er det mulig å bowle
hver fredag fra kl. 18.30 i Sjøsiden Bowling. Sko og kule får du låne i hallen. Vi holder på til ca kl. 20.00 hver
fredag frem til siste fredag i mai. OBS: Ingen bowling 11. mars, da er hallen opptatt med annet arrangement.
Og bowlingen i Arendal er flyttet tl høsten. Mer info om dette kommer senere.

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte tirsdag 15. februar hos Solveig Sende Kjønnerød, Kongslysveien 10, Eik. Er det noe du
lurer på, ta kontakt med Solveig på telefon 33368861/48127201 eller på medlemsmøtet i februar. Her kan det
også avtales kjøring.

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

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
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Redaktørens betrakninger
Årets første måned er over, og vi tar fatt på den korteste måneden. Her har du flere anledninger til å treffe gode venner. Første gang
på bowlingen 4/2, så medlemsmøtet 8/2 og så går det slag i slag med bowling hver fredag og Flittige Liser 15/2. Og så vinterens store ”happening” sammen med Edvard Munch, nemlig bowling og sosialt samvær fredag 25/2 på Sjøsiden Vallø. Håper noen av disse
dagene passer for deg. Se også annen informasjon annet sted i avisa om disse sammenkomstene.
Juletrefesten fikk også i år god oppslutningen. Et sted mellom 50 og 60 store og små hadde samlet seg rundt bordene og koste seg
med kaker og kaffe/brus. Gang rundt juletreet var også. Høydepunktet for de minste var nok besøket av nissen som hadde med seg
Godteposer. En trykkleif i avisa medførte litt misforståelse. ”og barn” var falt ut når det gjaldt inngangspenger, men det ordnet seg
nok til de flestes tilfredsstillelse. En annen liten trykkleif var antall ringer som Pål Andre og venner hadde samlet inn. Riktig tall var
12.000, ikke 1200. Kanskje på tide å gjøre som VG`s sjefredaktør: Ta sin hatt å gå. For øvrig sendte Oseberg av gårde 4,2 kilo ringer
på nyåret. I 2010 ble det samlet inn 695.5 kg, og av dette kom 115 kg fra Sons of Norway-lodger i Norge. Så fortsett å samle.
På januarmøtet ble Willy Henriksen overrakt 25 års medlemsnål. Han var dessverre forhindret fra å være tilstede under overrekkelsen i desember. Han takket også for at lodgen alltid husker medlemmene på deres bursdager. Han er medlem i mange foreninger,
men Oseberg er den som tenker på medlemmene utenom den tiden kontingentkravet skal sendes ut. På januarmøtet ble også budsjettforslaget delt ut. Dette blir behandlet på februarmøtet. Regnskapet er revidert og godkjent.
Ellers var Solveig og jeg en tur i Drammen søndag 23/1 på Thorleif Haugs tradisjonelle møte på Hannas Kjøkken, Rica Park. Det ble
et hyggelig gjensyn med gamle venner og som alltid god mat på bordet. Hyggelig også at Per og Marit Mikalsen fra Arendal hadde
tatt turen til Drammen. Litt foreningssaker ble også tid til, og det ble lagt frem mange fine forslag til aktiviteter. Jeg hadde en liten
samtale med aktivitetslederen, så kanskje kan vi få et interessant foredrag i løpet av året. Mer om det senere.
På vårt møte 8. mars får vi besøk fra DIS-Vestfold. Dette er slektsgransking på data. Noen av dere husker dem kanskje fra et møte i
Horten i fjor. Og siden det er usikkert om vår medlemsavis i mars kommer ut tidsnok, nevner jeg at Edvard Munch på sitt medlemsmøte tirsdag 1. mars får besøk av Terje Thorbjørnsen fra Lokalhistorisk museum som vil fortelle om Marinens Hovedverft, senere
Horten Verft. Så håper jeg at jeg ser riktig mange av dere på et av de mange møtene den neste måned. Hjertelig velkommen!!!!
Sven-Anders Kjønnerød
St. Valentinsdagen, på norsk også kalt alle hjerters dag, markeres 14. februar som en feiring av kjærlighet og romantikk. Dagen feires særlig i engelskspråklige land ved å kjøpe gaver og sende kjærlighetsbrev eller -kort, ofte anonymt. Valentinsdagen har blitt feiret i England siden 1600-tallet. De hentet ideen
fra myten om Den hellige Valentin (Valentinus). Valentin ble fengslet etter at den romerske keiseren
Claudius II truet med fengsel og dødsstraff for dem som ikke avsverget seg kristendommen. Valentin
ville ikke avsverge sin gud, og ble derfor steinet til døde i 273 e.Kr.. Før Valentin ble drept, skrev han et
brev til sin kjære Julia og bad henne holde seg til Gud. Han undertegnet med «… fra din Valentin». Den
kristne feiringen av dagen kan ha røtter i romersk feiring av gudinnen Juno, som representerte kvinner og
ekteskap, og starten på Lupercaliafestivalen, en fruktbarhetsfest som begynte 15. februar.

Lutefiskelsker???? Recently the Sons of Norway Headquarters received a request for assistance from
Food Network (http://www.foodnetwork.com/). They would like to devote a program segment to the Norwegian tradition of eating
lutefisk and would like to attend a lutefisk dinner. In addition, they would also like to film people eating the lutefisk and potentially
interview folks about the food, the tradition and so on. This could be very good exposure for Sons of Norway and for a lodge, if they
are chosen to be part of the segment. So, if you will be hosting a lutefisk dinner, or know of another group that will be, during a period of January through March 2011, and would be open to inviting Food Network into your event to film and interview, please contact Erik Evans at 612-821-4623 or by e-mail at eevans@sofn.com

Du husker vel….
- at du kan registrere ditt spillekort fra Norsk Tipping på organisasjonsnr. 982843596 så tilfaller Grasrotandelen Lodgen. Pr. 31/12 er
det 10 medlemmer som har registrert seg og det ga lodgen en inntekt på ca. kr, 1500 i 2010.
- at dersom du har byttet bostedsadresse, telefonnr. (både fast og mobil), fått ny e-post adresse eller foretatt andre endringer siden
innmeldingen er det viktig at du gir beskjed slik at vi kan holde kontakten med deg
- at du kan få tilsendt medlemsavisen på mail. Bare send din e-post adresse til sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no så ordner vi det
- at du ved å logge deg inn på www.sonsofnorwayoseberg8001.no kan du lese medlemsavisa, se bilder, se aktivitetskalender og
annet nyttig fra lodgen, uansett hvor du befinner deg i verden, bare du har tilgang til en PC.
- å ta vare på frimerker/telekort og ringer fra brus/øl-bokser før du kaster konvolutten/boksen. Ta det med på et medlemsmøte så skal
vi sørge for at det blir videresendt.
- at Sons of Norway har avtaler med flere firmaer som gir rabatt på fly/hotell/bilutleie. Gå inn på www.sonsofnorway.com Øverst på
siden finner du Join us, gå så til Benefits of Membership. Der er det listet opp firmaer, rabatter og betingelser. Lykke til på turen.
Søster Lodger: Fredriksen 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.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legon Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

