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Februar 2014

Tirsdag 11. februar kl. 19.00 er det medlemsmøte
på Eik Speiderhus, Sildreveien, 3123 Tønsberg
På januarmøtet ble det bestemt at vi skulle sende 3 delegater til kongress i juni. Siden presidenten er selvskreven skal det på februarmøtet velges 2 delegater og 3 varadelegater. I tillegg skal eventuelle forslag til kongressen godkjennes. Etter business-delen blir det selvfølgelig tid til kaffe og noe å bite i. I tillegg blir det en liten
utlodning og hyggelig prat rundt bordene. Håper vi sees.

Våre Flittige Liser

har sitt neste møte mandag 17. februar til vanlig tid hos Erna Hassum, Bøgata
64, Tønsberg. Er det noe du lurer på så ta kontakt på medlemsmøtet i februar eller på tlf. 3333049.

Fredag 14. februar kl. 18.30 blir det bowling
og sosialt samvær med mat og drikke
Det har etter hvert blitt en tradisjon at vi i midten av februar samles til bowling på Vallø
Bowling og etterpå går vi til ”naboen” Redningen og får oss litt å drikke og noe å spise
på. Selv om du ikke skal bowle er du hjertelig velkommen til å heie på oss som bowler
og etterpå blir med inn og har en hyggelig kveld sammen. Og dette er jo Valentin-dagen
så her har jo herrene anledning til å be sin bedre halvdel ut på en hyggelig kveld. Vi spiller 2 runder med bowling. Sko og kule får du lånt, så det skal ikke hindre noen fra å
være med. Fint om alle som skal bowle er på plass kl. 18.15 så vi kan få fordelt baner og
være klare til å bowle kl. 18.30. Hver enkelt betaler bowling, mat og drikke. Men det er jo også mulig å bowle
hver fredag fra kl. 18.30. så det er bare å ta turen til Vallø Bowling når du måtte ha lyst.

Viking Lodge 8-007 av SON

fyller 30 år Vi har den glede å invitere til fest på Utsikten Hotell, Kvinesdal lørdag den 8. mars kl. 19.00. Velkomstdrink, tre retters middag med kaffe Levende musikk med anledning til en
svingom kr. 600,00 Påmelding innen 25. februar til Helga Narvestad på tlf.: 38354584 eller hnar@frisurf.no. Betaling
for festen overføres konto nr. 3080 34 19473. Vennligst merk innbetalingen med navn. For dere som trenger overnatting kan dere bestille direkte til hotellet på tlf. 38358800 eller booking@utsiktenhotell.no.
Oppgi at dere skal på
jubileumsfesten så får dere dobbeltrom for 995,- og enkeltrom for 795,-. Vi ser fram til en hyggelig fest, og håper at
mange av våre SON `s venner vil delta. Hjertelig velkommen. Håper mange fra Oseberg ønsker å delta. Samkjøring kan
vi jo avtale på et møte eller slå på tråden til presidenten hvis du har tenkt deg nedover.

Komiteer På de siste møtene er det blitt valgt noen komieer. Revisjonskomiteen består av Bjarne Rolland og Wilfred Aasheim. Solskinnskomiteen består av Torild Trolsrud, Ranveig Moen og Brit Thorsen. Og aktivitets– og lotterikomiteen består av Else Mari Christiansen , Wenche Jacobsen og Solveig Sørensen.

Vi gratulerer 3/2 Julie Lien, 5/2 Jon Philip Solem, 6/2 Oscar K.
Kristiansen, 9/2 Ranveig Moen, 14/2 Leif Dagfinn Isegram, 17/2
Tore Hytten, 24/2 Else-Margrethe Hafredal og 28/2 Nils Otto Opland.

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 betraktninger
Med 2014 kom også snøen og vinteren. Men vi skal vel ikke klage selv om vi må måke litt snø og noen ikke helt klarer å
holde styr på bilene sine. Har er det langt verre med de som bor langs kysten og nordover. Der er det ikke snø, men
knusktørt i gress og skog så huser og mye annet brenner ned. Og den vinteren vi har her på Østlandet er vel ingen ting i
mot hva de sliter med i USA. I noen stater er det jo målt opp mot –50 grader effektivt. Men nå er vi jo allerede i februar,
så det er ikke så lenge før sola får tak og vi kan se mot våren igjen.
På januarmøtet var det hyggelig å se mange som ikke har vært på møtene på en stund. Også noen som ikke hadde mulighet til å være på desembermøtet kom nå og fikk sine nåler utlevert. Og de som ennå ikke har fått nålene sine vil få dem
etter hvert som vi treffes. Ellers ble det som nevnt annet sted vedtatt å sende 3 delegater til kongressen i Egersund i juni.
Vi må på februarmøtet velge 2 delegater og 3 vara. I tillegg godkjenne eventuelle forslag som vi ønsker at kongressen
skal behandle. Det er også fullt mulig å være tilstede på kongressen selv om du ikke blir valgt til delegat. Du trenger ikke
være tilstede hele tiden, men kanskje komme ned på fredag/lørdag og være med på innsettelsen av det nye styret og banketten. Det skal også være mange turmuligheter i området hvis du har lyst til det. Ta kontakt med redaktøren for å få program. Hotell må bestilles innen 1. mars. Under åpent forum ble det diskutert hva vi kan gjøre i løpet av året, og mange
gode forslag kom frem. Alle vet vel at vi har en aktiv bowling-gruppe og at damene våre samles til håndarbeidskvelder.
Men kanskje sitter det mange rundt omkring og er interessert i sjakk, kortspill, treskjæring etc. Hvis disse tar kontakt
med vår aktivitetsleder, så kanskje vi kan samle disse også til månedlige treff. Og hvis det er interesse for det, skal vi
forsøke å få i gang med linedance-gruppe. Ta kontakt med aktivitetsleder og vis din interesse for det som er nevnt her,
eller andre ting medlemmer kan gjøre sammen. Helgen 28/3-30/3 arrangerer Jarlsberg Reiser vårtur til Ålborg. Noen av
våre medlemmer har meldt seg på, og andre vurdrerer det. Hvis du synes dette er av interesse, så ta kontakt med Jarlsberg Reiser for mer info og påmelding. Tlf. 33333322, post@jarlsbergreiser.no eller www.jarlsbergreiser.no Dette er en
åpen tur for alle og Oseberg Lodge har ikke forhåndsbestilt plasser, så vi vet ikke hvor mange medlemmer som blir med.
Ellers håper jeg mange tar med seg sin bedre halvdel og feirer Valentin-dagen fredag 14. med bowling og hyggelig samvær på Redningen etterpå. Du trenger ikke å bowle, hyggelig med noen som heier på oss også.
Ser vi på kalenderen for våre 3 land, ser vi at 9. februar feires Morsdagen i Norge. Valentin-dagen 14. februar feires i
alle våre 3 land. Canada feirer i tillegg Groundhog Day 2/2, 10/2 er det Family Day (BC), 17/2 er det Louis Riel Day
(MB), Islander Day (PE) og Family Day (AB, ON, SK). I USA er det President`s Day 17/2.
Siste helgen i januar var Solveig og jeg på Reiselivsmessa i Tønsberg. Og der traff vi på Brit og Egil Gundersen. Dere
som har vært med i mange år husker dem sikkert fra Hjalmar Johansen Lodge i Skien. Før lodgen der ble nedlagt flyttet
de til Florida og bodde der om vinteren og i Norge på sommeren. For noen år siden ble det Norge hele året. De ba oss
hilse til alle kjente og det er ikke umulig at de dukker opp på et møte eller arrangement i løpet av året og hilser på.
En av våre tidligere presidenter har hatt opprydding på loft og kjeller og da dukket det opp 3 komplette utvandrerserier.
Hver serie består av 8 tallerkener med motiv fra utvandringen. Disse ble laget i begynnelsen av 80-tallet og har skaffet
de første lodgene i Norge god inntekt. Hvis noen er interessert i å kjøpe dem, skal vi sikkert bli enige om en pris. Da er
det bare å ønske velkommen til medlemsmøte og andre arrangementer. Med broderlig hilsen Sven-Anders, red.

Håndarbeidsutstilling

Tradisjonen tro blir det også på denne kongressen arrangert håndarbeidsutstillling.
Dette er en fin anledning til å vise frem og få en dommervurdering av håndarbeidene dine. Det er mange dyktige medlemmer med mange ulike håndarbeidinteresser. De beste kan bli valgt ut til å delta på den internasjonale kongressen i
Jacksonville, Florida i august 2014. Alle gjenstander som en ønsker å stille ut på kongressen må være innlevert på kongresshotellet, Grand Hotell Egersund innen torsdag 12. juni kl. 17. Liste over aktuelle kategorier, retningslinjer og erklæring som må underskrives av utstiller kan du få ved å ta kontakt med presidenten eller ved å sende en mail til nilsaudun@gerhardsen.cc

Sons of Norway Foundation

scholarships applications are due March 1, 2014! The process is done
entirely on-line at www.sonsofnorway.com/foundation If you are a current Sons of Norway member, child or grandchild of a current member, you may qualify for one of our seven categories of college scholarships including: Norwegian Folk High School (Tronvold Folk High School application) Oslo Summer School (Oslo Summer School application) Study- abroad to Norway or other countries (King Olav V Norwegian-American or Lund Fund) Norwegian
specialty topics (King Olav V Norwegian-American application) General college studies (Cates/Beinhauer application)
Trade/Tech/studies (Cates application)
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

