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Vi fortsetter vår “jubileumsperiode” og
sender også denne måneds avis til tidligere
medlemmer. Vi håper dere satte pris på å høre
fra oss i mars, og at det fortsatt er liv i det
dere var med å starte for 20 år siden. Noen
tidligere medlemmer tok turen innom oss på
marsmøtet. Kanskje kommer flere når vi nå
igjen inviterer til “førpåskemøte”

tirsdag 10. april kl.
19.00 i kantina til
Nøtterø Sparebank,
Teie Torv

Vi åpner som alltid med en kort
forretningsdel, før det blir servert kaffe og
noe å bite. Noen tar seg også kanskje en liten
tur ut i gangen for å stille nikotinbehovet.
Kveldens foredragsholder er Helge Borg, og
han tar oss med til St. John i Canada og i

kjølvannet av
farens forlis

Her er forhistorien: Det var midt på natta
den 11. desember 1936. Bergensbåten Kings
County var på vei med kornlast fra Canada
til Antwerpen. Det var belg mørkt, og det
blåste full storm. I likhet med resten av
mannskapet, trodde også lettmatrosen fra
Skien, 26-årige Harald J. Hansen, at de befant
seg i rom sjø. I virkeligheten var båten
faretruende nær land, og brått hadde
lastebåten fast grunn under kjølen. Ombord
var det 36 mann. Livbåtene var knust, men
heldigvis sto King County støtt på
grunnsteinene. Lettmatrosen meldte seg
frivillig til å forsøke svømme i land med en
redningslinje. Ved hjelp av denne fikk de alle
trygt i land. Da oppdaget de at det var lys i
huset. Der bodde Nina og Fred Mc. Cavour
og de 10 barna deres. Etterhvert fikk de
skibbrudne mat og varme i kroppen. Området
er nå nasjonalpark. Resten av historien
overlater jeg til Helge å fortelle om.

Vi gratulerer
9/4 Stig H. Kjønnerød
15/4 Erik Lie
20/4 Edna Pettersen
21/4 Nils E.Elind
30/4 Svein Ivar Egrem
2/5 Orvind Kilde

Trekningsliste
for Reiselotteriet
Gev. nr:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bowling

Lodd nr.
78
3464
2593
5215
5662
429
4345
2256
2993
2690

Vi fortsetter med bowlingkveldene hver
fredag fra kl. 18.00 (også Langfredag) ut mai
måned. Har du lyst til å starte helgen på en
sportslig måte med gode venner, så møt opp
i bowlinghallen. Resultatet av vår
handicapturnering i april ble som følger:
1) Arild 546, 2) Solveig 532, 3) Else Mari
527, 4) Sven-Anders 526, 5) Martin 519.

Tubfrim

Du husker vel å ta vare på frimerker og
Telekort, og ta dem med på medlemsmøtene.
Samleesker kan fåes på medlemsmøtene.
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Fra presidents skrivebord
Ja, så tar vi fatt på april, den siste vintermåned og den første
vårmåned. Forhåpentligvis blir det mest vår, men for dere som
husker tilbake til 2. april i fjor, vet at vinteren også kan komme
for fullt. Søndag 2. april 2000 fikk vi besøk av 135 studenter
og ledere fra Lake Forest Highschool, og snøen lavet ned i
mengder vi ikke hadde opplevd før den vinteren. Men alt
ordnet seg til det beste allikevel de dagene de var her.
Medlemsmøtet i april kommer midt i påskeuka, men jeg håper
at dere venter med å dra på hytta til etter at vi har hatt vårt
møte. Som dere ser på 1. siden, tror jeg at jeg kan garantere
dere en interessant kveld. En stor kveld hadde også alle de
som hadde møtt fram til vårt medlemsmøte i mars. Da tok Per
Henriksen med oss til den amerikaske borgerkrigen. Dette
var et program som virkelig fenget medlemmene, og jeg tror
gjerne han kunne holdt på 1 time til uten at noen ville syntes
det ble for langt.
Sammen med marsavisen fikk alle medlemmene tilsendt en
liste over medlemmene i Oseberg Lodge. Jeg håper dere tar
kontakt med oss hvis det er noen feil opplysninger der. Vi
ønsker jo at vårt medlemsregister er så ajourtført som mulig.
Sammen med denne avisen får dere budsjettet for 2001 og
resultatregnskapet for 2000. Dette er godkjent av våre
revisorer.
Så håper jeg at vi treffes på medlemsmøtet 10. april eller på
et av våre mange andre arrangementer utover våren.
Til dere jeg ikke ser den 10., vil jeg få benytte anledningen til
å ønske dere alle en riktig god påske.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Flittige Liser

Neste møte for våre flittige jenter blir onsdag 18. april hos
Solveig Sende Kjønnerød, Kongslysveien 10 til vanlig tid. Ta
med godt humør og håndarbeid. Er det noe du lurer på, ta
kontakt på medlemsmøtet eller på tlf. 33 36 88 61.

Vi minner om

- Søknadsfristen for Camp Little America er 15. april.
Søknadsskjema kan fås på medlemsmøte eller ved
henvendelse på tlf. 22 74 39 99 eller tlf. 33 36 88 61. Campen
er for barn i alderen 9 - 13 år og avholdes i tiden 5.-11/8 i
Fyresdal i Telemark. Se også marsavisa vår.
- Sons of Norway-uka i Selbu som avholdes i tiden 18-24/6
på Peder Morset folkehøgskole. Pris. pr. pers. pr. døgn er kr.
330,- (eller 290,- for mer enn 2 døgn). For dette får du 2
måltider og overnatting. Sengetøy finnes på stedet. Muligheter
for mange aktiviteter. Flere opplysninger får du medlemsmøtet
Du finner også flere opplysninger i vår marsavis. Begrenset
antall, så var rask med påmeldingen.
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

God.com
Fra Anne-Grethe Cook, president i vår søsterlodge Myrmarken
Lodge i Marshfield, Wisconsin har vi fått denne bønnen som
jeg ønsker å dele med dere alle sammen.
Dear Lord
every single evening
As I`m lying here in bed
This tiny little prayer
Keepes running through my head
God bless my mom and dad,
And other family.
Keep them warm and safe from harm
For they`re so close to me.
And God, there is one more thing
I wish that you could do.
Hope you don`t mind me asking.
Bless my computer too.
Now I know that it`s not normal
To bless a mother board,
But listen just a second,
While I explain to you “My Lord”
You see,that little metal box
Holds more than oss & ends
Inside those small compartments
Rest so many of my FRIENDS
I know so much about them
By the kindness that they give
And this little scrap of metal
Takes me in to where they live
By faith is how I know them
Much the same as you
We share in what life brings us
And from that our friendship grew.
Please, take an extra minute
From your duties up above
To bless those in my address book
That`s filled with so much love!
Whereever else this prayer may reach
To each and ever friend
Bless each email inbox
And the person who its send.
When you update your heavenly list
On you own CD-Rom
Remember each who`ve said this prayer
Sent up to God.com
Amen
Anne-Grethe har nettopp også vært på en snarvisitt i Tønsberg
og ber meg hilse til alle medemmene av Oseberg Lodge.
Dessverre kom hun hit dagen etter vårt marsmøte. Hun ber
meg også fortelle at hvis noen har tenkt seg til USA og
Wisconsin, er det husrom å få i Marshfield.

God påske

Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

