Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 3 - 28. årgang

Mars 2008

Nøtterø Sparebanks
kantine, Teie Torv er
stedet for vårt medlemsmøte tirsdag 11.
mars kl.19.00

Delegater til D8-kongressen

Etter noen års møtevirksomhet i Tønsberg
Arbeiderforenings lokaler er vi nå tilbake i
våre “gamle” lokaler på Teie. Ser frem til å
treffe dere der.
Selv om vi nå har byttet lokale, er
møteopplegget det samme. Vi begynner med
en liten forretningsdel, før vi går over til det
sosiale med noe å bite i, en liten utlodning
og en koselig prat med gode venner.
Tema for marsmøtet er

medlemmenes aften
har du et dikt, en sang, en vits, en historie du
ønsker å dele med oss andre, her er
anledningen. Kanskje blir det også en liten
gjettekonurranse. Kort sagt, du bestemmer

Vi gratulerer
15/3 Victoria H. Kjønnerød
16/3 Else Mari Christiansen
18/3 Wenche Jacobsen
26/3 Trond Kjønnerød
27/3 Knut Håkon Evju
28/3 Gunnar Galllis
7/4 Sverre Hanche
---------------------------------------------------

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

På vårt februramøte ble foruten president
Torild Trolsrud Solveig Sørensen valgt som
vår delegater. Varadelegater ble Kari
Bjerkgård og Solveig S. Kjønnerød.
Eventuelle forslag til kongressen blir
behandlet på marsmøtet.

Stipendkomiteen
fikk denne sammensetningen: Brit W.
Kibsgaard, Arild Hassum og Martin
Bjerkgård.

Regnskap
Sammen med medlemsavia i februar fikk dere
tilsendt
et
urevidert
regnskap
og
budsjettforslag. Regnskapet ble revidert
dagen før medlemsmøtet og ble godkjent av
revisorene, slik at det ureviderte regnskapet
er uforandret etter revisjonen. Budsjettet ble
også vedtatt uten endring

Våre Flittige Liser
har denne måneden møte mandag 31. mars
hos Kari Følstad, Åsane 27 E, Sandefjord. For
mer info og felleskjøring, ta kontakt på tlf.
33462079 eller på medlemsmøtet i mars.

Bowling
Resultatet av vår bowligkveld med Edvard
Munch ble som følger: Damer: Solveig
Kjønnerød 481, Else Mari Christiansen 415,
Anne Lise Berenger 291, Liv Sollum, EM 202
og Kari Auli EM 187. Herrer: Marin
Bjerkgård 467, Arild Hassum 430, Sven
Anders Kjønnerød 369, Bjarne Rolland EM
366, Jan Thorsen EM 317, Bjørn Kristiansen
EM 269 og Wilfred Aasheim EM 239.

11/3 Nøtterø Sparebanks kantine, Teie
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Redaktørens betraktninger
Takk for et hyggelig møte i februar. Som dere ser på 1. siden
ble det vedtatt å flytte tilbake til våre gamle møtelokaler i
kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torv. Vi håper dere alle
også finner veien dit. Forøvrig vet jeg at vi alltid har hyggelige
møter uavhengig av lokalene.
På februarmøtet fikk vi et interessant foredrag om Jazzens
historie i Norge. Mange av de fremviste avisartiklene ville neppe
blitt godtatt i dagens aviser. Takk Bjørn for et fint foredrag.
Siden sist har vi også hatt vår tradisjonelle Bowlingkveld med
Edvard Munch Lodge. Først ble det noen runder i
bowlinghallen før vi gikk over til Redningen hvor alle fikk seg
noe å spise og drikke, og praten gikk livlig mellom gode venner
fra våre to lodger. Neste dyst blir bueskytingen i juni.
I februar var det jo Valentins Dag, og nå i mars er det St.
Patrick som skal feires.Patrick av Irland (Patricius Magonus
Sucatus, oftest bare kjent som St. Patrick, irsk Naomh Pádraig)
(født 385 eller 390, antagelig død 461) var Irlands apostel.
Han er skytshelgen for øya, og St. Patricks dag, 17. mars, er
Republikken Irlands nasjonaldag. Patrick var brite av romersk
avstamning. To legender omkring St. Patrick er særlig kjent:
Han skal ha forvist alle slanger fra Irland, og han skal ha brukt
en trebladet kløver for å forklare Treenigheten. Disse har blitt
vanlige synboler for ham, og trekløveren er også å regne som
et irsk nasjonalsymbol. Han forklaring baserer seg på at
trekløverens blad er tre adskilte deler, men samtidig ett blad,
slik Treenigheten er tre adskilte personer samtidig som det er
én gud .Hans helgenkult spredte seg raskt til de mange irske
klostrene som fantes rundt om i Europa i tidlig middelalder. I
moderne tid har den spredd seg med irske emigranter til blant
annet USA og Australia. Den største katedralen i New York
er viet til ham, og paraden i New York på St. Patricks dag er
en av de største på denne dag.
Selv om det nesten har vært vår i hele år på våre kanter av
landet, er det vel nå som vi tar fatt på mars måned at vi kan si
at våren kommer. Selvsagt kan vi fortatt få mye snø, men den
blir i så fall ikke liggende lenge. Kvelden blir lenger, alt av liv i
bakken spretter opp. Det er vel ikke lenge før vi kan ta frem
grillen og nyte ettermiddagskaffen på terrassen.
Så håper jeg at vi treffes på marsmøtet, og husk

i mars treffes vi i kantina
til Nøtterø Sparebank Teie
Inngang er på langsiden i motsatt ende av hovedinngangen. Er
det låst så bare ring på der det står møtelokale/kantine.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

VERVEKONKURRANASE. In early 2007 Sons of
Norway launched the first Norwegian Experience Recruitment Contest. The rules were simple—every new duespaying member you signed up during 2007 gave you an
entry into the contest. Now, on behalf of all of Sons of
Norway, hearty congratulations go out to Marcia Stein of
Milwaukee, WI, for winning the 2007 Norwegian Experience Recruitment Contest! As the winner, Ms. Stein and a
guest will enjoy 10 fun-filled days in Norway. For a second
year Sons of Norway and Borton Overseas are offering
you the chance to win the ultimate trip to Norway..
Entering the contest is easy! All you have to do is be a current member of Sons of Norway who recruits a new, duespaying member between January 1 and December 31,
2008. Please be sure to share this information with your
lodge and encourage them to take part in the Norwegian
Experience 2008 Recruitment Contest!
VELKOMMEN TIL EN TUR I EMIGRANTENES
FOTSPOR 19 - 29. September 2008
med Brekke Tours i samarbeid med Migrasjon Rogaland og
Norsk Utvandrermuseum. Guide: Knut Djupedal, Direktør på
Norsk Utvandrermuseum Dette er en oppfølger av turen opp
langs Hudson River i 2005. Den gang besøkte turdeltakerne
steder hvor de første innvandrerne slo seg ned langs vannveiene
fra New York og helt opp til Rochester i NY. Denne turen
starter i Chicago og Fox River Valley” der nordmenn slo seg
ned i 1830-årene og tar for seg Norske bosettinger etter hvert
som emigrantene trakk vestover. Vi håper å treffe norskættede
i Lodgene langs ruten som ender opp i Minneapolis. For de
som ønsker det, kan turen forlenges for eget opplegg. Det passer
godt å ta med Norsk Høstfest i Minot www.hostfest.com som
går av stabelen fra onsdag 1. oktober til og med lørdag 4.
oktober. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland
foretar den offisielle åpningen av årets Høstfest. PRIS PER
PERSON: Nkr. 15.900,- Påmelding til:
NORSK UTVANDRERMUSEUM 2312 OTTESTAD TLF.
62 57 48 50 FAX. 62 57 48 51
EPOST: admin@emigrantmuseum.no Påmeldingsfrist:
6.april 2008. Ønsker du å få tilsendt hele turprogrammet, ta
kontakt på e.post inge.nodland@lyse.no
For Leiv Eirikson Lodge 8-021 – Sandnes og Jæren. Inge
Nødland

Tubfrim
Du husker vel å klippe av frimerkene før du kaster konvolutter/
kort. Ta dem med med på medlemsmøtene, så skal vi sende
dem videre. Trenger du samleesker, ta kontakt på møtene.

God Påske

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

