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Tirsdag 13. mars kl. 19.00 er det igjen tid for med-

lemsmøte i kantina til Nøtterø Sparbank, Teie Torv 
Som vanlig begynner vi møtet med en liten forretningsdel. Etterpå blir det kaffe m/nogot attåt, utlodning og 

hyggelig prat rundt bordene. Vi får denne kvelden besøk av Eivind Luthen som vil fortelle om 

Byggingen av Osebergskipet 
Håper riktig mange av medlemmene setter av denne kvelden for å få vite mer om dette skipet som sikkert 

mange har sett byggingen av når de har vært i havneområdet i Tønsberg. Ta gjerne med en venn eller to. 

Bowling 
Fredag 10/2 ble den tradisjonelle bowling med sosialt samvær etterpå avholdt med god 

deltagelse både på bowlingbanen og etterpå. Alle spilte 2 runder bowling  før vi forflyt-

tet oss til Redningen hvor alle bestilte det de ville ha å drikke og spise. Her er resultate-

ne fra bowlingen. Damer: Kari Auli 154, Liv Sollun 158,Torild Trolsrud 175, Wenche 

Jacobsen 214, Solveig Kjønnerød 220, Anne Lise Berenger 224, Else Mari Christiansen 

247.  Herrer:  Bjørn Kristiansen 203, Åsmund Jacobsen 206, Wilfred Aasheim 256. 

Sven-A. Kjønnerød 280, Arild Hassum 313, Martin Bjerkgård 328. Martin fikk et Flax-

lodd for høyeste enkeltserie, 183. Videre ble Torild Trolsrud, Anne Lise Berenger, Arild 

Hassum og Martin Bjerkgård trukket ut og fikk hvert sitt Flax-lodd. Her er det som 

kjent viktigere å delta enn å vinne. Det ble en hyggelig kveld god mat og drikke og prat. 

Det blir ingen bowling fredagene 9. mars og 23. mars pga. annet arrangement i hallen. Fredag 16/3 er det også mye 

aktivitet i hallen men vi har fått tildelt 3 baner. Utover dette spiller vi bowling hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bow-

ling. Velkommen.  Årets bowling-turnering i Arendal finner sted helgen 8.-9. september. Mer info kommer senere, men 

hold allerede nå av denne helgen, enten du skal bowle eller være med som heiagjeng. 

Camp Little America 
Er en språkleir for unge mellom 9 og 12 år og avholdes i tiden 29/7 til 4/8 på Vangen Leirskole i Siggerud, ca 

45 min. kjøring fra Oslo-sentrum. Prisen er kr. 3700,-. D8 støtter de 20 første påmeldte med kr. 500,-. Det kan 

også søkes om støtte fra lokallodgen. Påmeldingsskjema og mer info kan fåes ved å ta kontakt med Dagny Ny-

stuen, 22620072, 92019512 eller e-mail dnystuen@c2i.net  

Du kan også sende mail til sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no for å få tilsendt påmeldingsskjema 

Vi gratulerer 
2/3 Tobias A. Kjønnerød, 15/3 Victoria Kjønnerød, 16/3 Else Mari Christiansen,  

17/3 St. Patricks Day 18/3 Wenche Jacobsen, 20/3 Per Aas, 20/3 Liv Sollun,  

26/3 Trond Kjønnerød, 27/3 Knut Håkon Evju,  

28/3 Gunnar Gallis 7/4 Sverre Hanche 

  

B 

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 



Redaktørens betraktninger 
På mars-møtet får vi besøk av Eivind Luthen som vil fortelle oss om byggingen av Oseberskipet. Han har vært med i 

hele prosessen og skrevet mange interessante artikler i aviser og magasiner om prosjektet, så jeg håper riktig mange lar 

andre gjøremål ligge denne kvelden og heller ta turen til vårt medlemsmøte tirsdag 13. mars. Det er jo ikke så mange 

måneder før skipet skal sjøsettes, så dette er en fin anledning til å bli oppdatert fra start til mål. 

I februaravisa utfordret jeg medlemmene til å dele sine opplevelser fra opphold/reiser i USA, eller annet interessant med 

tilknytning til USA. Den første til å ta utfordringen var Eddy Ferreira som på februarmøtet holdt et informativ innlegg 

han hadde kalt Smeltedigelen USA. Og denne karen har mer på lager, så det er bare å glede seg utover året. Hvem blir 

nestemann til å ta utfordringen? Ta kontakt med vår aktivitetsleder Else Mari for å avtale når det passer å ha det. 

Årets to første medlemsmøter har vært godt besøkt. På februarmøtet ble budsjettet vedtatt, og det ble også valgt delega-

ter og varadelegater til kongressen i juni. Har du ting på hjertet som du mener lodgen bør sende videre til kongressen for 

behandling der, så ta det opp på marsmøtet. 

Det ble en hyggelig bowlingkveld med sosialt samvær den 10/2. Og vi fortsetter med bowling hver fredag fra kl. 18.30 

på Vallø Bowling frem til slutten av mai. Som du ser på 1. side blir det noen endringer i mars. Og sett allerede et kryss i 

kalenderen for helgen 8.-9. september. Da blir det bowling og fest i Arendal. 

Fra Tubfrim har vi fått et hyggelig takkebrev etter at vi nylig har sendt dem 7,6 kg med frimerker og telekort. Tubfrim 

bruker som kjent inntekt av de innsamlede frimerker/telekort til å hjelpe handicappede barn og unge som ikke har det så 

godt som andre, og til bekjempelse av turberkulose. Så fortsett å samle på brukte frimerker og telekort. Og du kaster vel 

ikke ringene fra drikkeboksene. De blir som kjent smeltet om å brukt til å lage protester i utviklingsland. Ta med alt du 

har på medlemsmøtene, så skal vi sørge for at det kommer til rette vedkommende etter hvert som det fylles opp. 

Av spesielle dager i mars  kan nevnes St. Patrick`s Day den 17/3. Og i Canada feires Commonwealth Day den 12/3. 

Så håper jeg å se riktige mange av dere tirsdag 13. mars kl. 19.00 og også ellers på våre arrangementer utover våren. 

Med broderlig hilsen Sven-Anders 

 

Bli med D8 til Midtvesten 20/8 til 1/9 2012 
Turen inkluderer flyreisen samt overnatting i Fargo i forbindelse med den internasjonale kongressen. I tillegg går turen 

til Bismacark, Medora, Black Hills, Sioux Falls, Minneapolis/St. Paul. Pris fra NOK:  Inkludert Flyreisen  15.800  per 

person PRISEN INKLUDERER:  • Flytransport Oslo/Bergen med Icelandair samt skatter og avgifter (OBS! Bensinpri-

ser og skatt kan forandres før endelig betaling)  Tilleggspris for avreise fra Stavanger NOK 650 • 12 netter på hotell, ba-

sert på to personer • 12 frokoster • 5 middager som inkluderer cowboy middag & ―høygaffel fondue‖ • Busstransport: 

Transfer fra flyplassen til hotellet Buss: Dag 2 – fra Minneapolis til Fargo Buss: Dag 7–13 • Norsktalende guide: Dag 7-

13. • Inngangspenger til: Abraham Lincoln Festning med Custers residens, Utendørs amfiteater i Medora, Mount Rush-

more Monument, Crazy Horse Monument.  PRISEN:  Pris fra NOK 15.800  Prisen er basert på minimum 35 deltakere. 

Det blir nødvendig med prisøkning med lavere antall deltakere.  Bare landarrangement  NOK 9.300  Tjenestene begyn-

ner og avslutter i Minneapolis/St. Paul  Tillegg for enkeltreisende NOK 4.015. For mer info og påmelding ta kontakt 

med Nils Audun Gerhardsen, Langelandsåsen 29, 5412 Stord. Tlf. 94 87 22 09 eller mail: nagerhardsen@hotmail.com så 

snart som mulig.  

Delegater til kongressen 
På vårt medlemsmøte i februar ble Torild Trolsrud og Solveig Sende Kjønnerød valgt til delegater, mens Anne Lise Be-

renger og Solveig Sørensen ble hhv. 1. og 2. varadelegat. Kongressen finner sted i tiden 14.-17. juni på Jæren Hotell, 

Bryne. Dette blir samtidig en markering av D8`s 30 års jubileum. Det hadde vært hyggelig om andre medlemmer også 

tok turen dit. Det koster kr. 3795,- pr pr. i d.rom. Tillegg for enkeltrom kr. 900,- Prisen inkl. Get Togehter Pary torsdag 

kveld. Alle måltider fredag og lørdag tom. Frokost søndag.  

Våre Flittige Liser 
Har sitt neste møte hos Kari Følstad, Åsasne 27 E, Sandefjord tirsdag 20. mars til vanlig. Ta kontakt på medlemsmøtet 

for felles transport eller på tlf. 33 46 20 79 hvis det der noe du lurer på.  

Pres. Torild Trolsrud T. 33062934 tor-trol@online.no Vp.: Solveig Sørensen T. 33474995 toot-soe@live.no Sekr./red. Sven-Anders 

Kjønnerød T. 33368861 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Solveig  S. Kjønnerød T. 33368861/48127201 

 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Akt. Leder Else M. Christiansen T. 91889368. Medl.sekr. Anne Lise Berenger  T. 92852787  

annelise3140@hotmail.com Marshall Kari Bjerkgård  T. 33368884. Wenche  Jacobsen T. 45204780  

Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596  

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. 

    Trolldalen Lodge 6-139 American Legion Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30 


