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April 2006

Velkommen til medlemsmøte tirsdag 11.
april kl. 19.00 i lokalene til Tønsberg Arbeiderforening, Kammegata 5, Tønsberg

Camp Little America

Selv om det er midt i påskeuka, håper jeg
mange fortsatt er hjemme og tar turen til vårt
medlemsmøte.
Foruten
en
kort
forretningsdel, blir det også sosialt samvær
med noe å bite, samt et lite lotteri.
Tema for kvelden er

Sang og musikk
Vi får besøk av Internasjonal direktør for D8,
Terje Solheim. Han setter seg bak pianoet og
loser oss gjennom kveldens sanger. Han har
også gitt ut en bok og CD med sanger
beregnet på Sons of Norway.
Hjertelig velkommen alle sammen.

Vi gratulerer
7/4 Sverre Hanche
9/4 Stig H. Kjønnerød
10/4 Unni Fevang
14/4 Anders K. Hassum
15/4 Erik Lie
21/4 Nils E. Elind
24/4 Øyvind Dyrvik
30/4 Svein Ivar Egrem

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte hos Solveig S. Kjønnerød
tirsdag 18.april til samme tid. Trenger du
transport eller noe du lurer på, ta kontakt på
medlemsmøtet i april eller ring 33368861.

Husk Tubfrim

6. – 12. august 2006
Hovedleder
Dagny Nystuen
Nedre Prinsdalsvei 84 b
1263 Oslo
tlf: 22 62 00 72
mobil: 92 01 95 12
epost: dnystuen@c2i.net
NB til Sons of Norway medlemmer:
Dersom dine foreldre, besteforeldre eller
oldeforeldre er medlemmer av Sons of
Norway, kan du få et stipend på kr. 500,- fra
Distrikt 8. Her gjelder det å være rask med
påmeldingen, for det er kun 20 stipender, som
fordeles etter Først til mølla-prinsippet. Det
er også mulig å søke om stipend fra den lokale
lodgen hvor din familie er medlem i.
Har du selv noen i familien i denne
aldersgruppen som ønsker å være med, ta da
enten direkte kontakt med Dagny eller ring
3336881 for å få tilsendt alle opplysninger
og påmeldingsskjema. Frist 1. mai

Stipendkomitè
På vårt marsmøte ble det valgt følgende
stipendkomitè:
Brit Wencke Kibsgård, Arild Hassum og Per
Rygh.

Bowling
Minner om at fristen for påmelding til
Weekendtreffet i Arendal 29. april er mandag
3.april. Se marsavisa for mer info. Minner
også om at vi spiller bowling hver fredag i
Centrum Bowlinghall fra kl. 18.30. Alle
hjertelig velkommen. Sko og kuler får du lånt
i hallen. Velkommen også selv om du bare
ønsker å treffe medlemmer for en sosial
stund.
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Fra presidentens skrivebord
Så er det da igjen snart tid for et medlemsmøte. Denne gangen
midten i påskeuka, men jeg håper at mange av dere fortsatt er
hjemme og ikke reist på påskefjellet. Nå har vel de fleste fått
benyttet skiene godt her i lavlandet også i vinter, så behovet
for å dra på fjellet og skiturer i påsken er kanskje ikke like
stort. Og med det været vi har i skrivende stund, typer alt på
at det nok også kan bli skiføre her i lavlandet i påsken.
Når dette leses er mange Sons of Norway-medlemmer på
Gautefall og deltar i Barneskirennet. Mer om dette kan du
nok høre på vårt aprilmøte.
På marsmøtet hadde vi besøk av Finn Wilhelmsen som fortalte
fra sitt liv i New Orleans, blant annet sammen med Mardi
Gras-indianerne. Han viste også en liten film og bilder av de
flotte draktene. Et interessant besøk.
I april skal vi aktivisere sangstemmen vår. Vi får besøk av
Terje Solheim som foruten å traktere pianoet sikkert også
forteller litt om sin stilling som D8`s representant i Det
internasjonale styret i Sons of Norway. Dette er hans siste
periode.
Fortsatt har ikke Minneapolis fått helt orden på utsendelsen
av kontingenten. Noen som allerede har betalt, har fått purring, noen har ikke fått kontingent og andre har fått den i dollar. Vennligst gi beskjed på medlemsmøtene eller ta kontakt
med undertegnede hvis det er noe feil. Selv om beløpet på
bankgiroen ikke stemmer med vår kontingent, så betal den
summen som står. Det er enklere enn å få Minneapolis til å
sende ut ny giro med korrekt beløp. Forhåpentligvis er dette
bare “barnesykdommer” og at alt fungerer som det skal fra
2007. Dette blir nok også en sak på D8-kongressen, da dette
ikke bare gjelder vår lodge.
Som du ser på 1. siden, er det et tilbud til barn om å delta på
Camp Little America. Har du barn, barnebarn eller oldebarn
i den rette alderen, er dette et godt tilbud til dem om å lære
seg mer engelsk, lære om Amerika og amerikanske tradisjoner.
Ta direkte kontakt med Dagny eller undertegnede, så får du
tilsendt all informasjon og påmeldingsskjema.Søknadsfrist 1.
mai. Og husk, du kan få støtte både fra D8 og fra Oseberg.
Så sees vi forhåpentligvis den 11. april. Og skulle du være
bortreist den dagen, kan du jo heller dra på medlemsmøte til
Edvard Munch Lodge den 4. april kl. 19.00 i Turnkantina,
Holtan Ungdomsskole.
Til dere jeg ikke ser den 11:

God påske
og ikke ødelegg deg i skiløypene eller la sola svi
den hvite vinterhuden
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Kjære medlemmer i Sons of Norway
Opplev Ibsens ”Peer Gynt” ved Gålåvatnet i august. Henrik
Ibsens Peer Gynt er blitt framført på friluftsscena ved
Gålåvatnet siden 1989, fra 1993 med eget Peer Gynt
Kammerorkester som spiller Grieg-musikk. Forestillingen
blir sett av over 12000 tilskuere hvert år og har utviklet
seg til å bli noe av det beste norsk teater kan vise fram. Her
møter du profesjonelle skuespillere i samspill med over
hundre lokale aktører, med naturens skiftninger som de
flotteste kulissene en kan tenke seg. Svein Sturla Hungnes
har regien og spiller selv Peer Gynt (for siste gang i 2006),
Kari Simonsen spiller Mor Åse, Linda Øvrebø spiller
Solveig og Mari Maurstad spiller både Ingerid, Den
Grønkledde og Anitra.I samarbeid med Janna på Glomstad
Gardspensjonat har vi tilbud om opphold og billetter til
Peer Gynt Spelet v/ Gålåvatnet. Det er noen få ledige plasser
weekend 11. - 13. august - pris kr. 2750,- - info finner du
på www.norske-bygdeopplevelser.no Pga. avbestilling fra
en stor gruppe har vi også ledig rom på Skeikampen
Høyfjellshotell med billetter fredag 11. august. Dvs. at vi
kan lage et gruppeopplegg for din lodge torsdag - lørdag
eller fredag - søndag. Her er det “først til mølla prinsippet”
som gjelder, så ta kontakt for tilbud! Vi skreddersyr gjerne
et opplegg med overnatting, billetter og besøk på f.eks.
Galleri Skomakerstuen, Aulestad, Maihaugen, Norsk
Vegmuseum, Norges Olympiske Museum eller annet av
interesse. Interessant? Ta kontakt for et uforbindtlig tilbud.
Med vennlig hilsen Norske Bygdeopplevelser as
Britt Elton tlf. 61 28 99 70 e-post:info@norskebygdeopplevelser www.norske-bygdeopplevelser.no

Nye regler for innreise til USA
Fra MARS må du gi beskjed til flyselskapet ditt om hvor
du skal overnatte den første natten i USA, samt
passnummer og nasjonalitet. Myndighetene setter m.a.o.
enda strengere krav til sine besøkende. Dersom du ikke
har levert disse opplysningene før du ankommer USA vil
du bli nektet innreise. British Airways har, som første
selskap, lagt ut skjema på internett, slik at man kan
skrive inn opplysningene der, samtidig som man bestiller
flybillett. Så husk! Nytt pass, passnummer, hvor du
overnatter og nasjonalitet. Alt må være ordnet før du
forlater Norge, hvis ikke får du ikke komme inn i landet,
men blir sendt hjem igjen med første fly...

og apropo reiser
minner om turen som blir arrangert i forbindelse med Den
internasjonale kongress i Vancouver. Se marsavisa eller ta
kontakt på tlf. 33368861 for å få tilsendt brosjyrer.

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

