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Velkommen til med-
lemsmøte tirsdag 14.
april kl. 19.00 i
kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie
Så er det igjen tid for medlemsmøte. Som
vanlig begynner vi møtet med en
forretningsdel. Deretter blir det tid for det
sosiale med noe å bite i, en  liten utlodning
og hyggelig prat rundt bordene.
Kveldens program er ikke helt bestemt i
skrivende stund, men vår aktivitetsleder job-
ber med flere alternativer. Så kom på møtet,
så får du se hva vi har å by på denne kvelden.

Vi gratulerer
 7/4 Sverre Hanche
 9/4 Per Olav Hauge
 9/4 Stig H.Kjønnerød
15/4 Unni Fevang
15/4 Erik Lie
21/4 Nils E. Elind
24/4 Øyvind Dyrvik

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte hos Kari Følstad, Åsane
27E, Sandefjord torsdag 16. april til vanlig
tid. Ta kontakt på tlf. 33462079 eller på
medlemsmøtet i april for mer info.

Lodgegenser
For mange år siden bestilte medlemmene
gensere og t-shirts med lodgens logo på. Selv
om kvaliteten på disse var bra, begynner de
vel nå etterhvert å bli litt slitt. Det har også
kommet til mange nye medlememr siden den
gang. Vi har innhentet noen priser. Da den
endelige prisen er avhengig av antall vi
bestiller, er prisene her ca. priser:
Collegegenser rund hals/Piqueshirts ca. 250,-
pr stk. T-shirts med kort arm ca. 150,- pr. stk
Er du interssert, ta kontakt med styret innen
maimøtet, så kanskje vi kan dem klare til
junimøtet.

Bowling
Siste helgen i mars arrangerte Terje Vigen
sin årlige bowlingweekend med sosial
sammenkomst etterpå. Fra Oseberg var vi 7
som dro nedover, hvorav 4 bowlet. Med oss
var også Liv Sollum fra Edvard Munch lodge
som også bowlet. Her er resultatene: Damer
sammenlagt 4 serier: 1) Jeanette Vatne, Vi-
king Lodge 721, 6) Else Mari, Oseberg 583,
11) Solveig, Oseberg 521, 14) Liv, Edvard
Munch 316. Liv fikk en flott tegning for
laveste serie  Herrer 4 serier: 1) Øyvind
Galdal, Viking 768, 3) Sven-Anders, Oseberg
681, 9) Arild, Oseberg 548. Høyeste
enkeltserie herrer: 1) Øyvind Galdal, Viking
233, 3) Sven-Anders, Oseberg 681. Sven-
Anders mottok 2 pokaler for sine 2 3. plasser.
Håper flere blir med neste år slik at vi kan
stille lag i begge klasser, 3 beste teller. Senere
på kvelden var det fest og premieutdeling på
Nedenes klubbhus. Det ble en hyggelg kveld
i lag med SoN-medlemmer fra flere lodger.
TURMARSJ søndag 3. mai
fra Eik Samfunnshus. Mer info på møtet 14.4
eller Arild tlf. 33 33 02 49.

---------------------------------------------------

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
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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

Camp Little America
er en språkleier hvor du foruten å lære engelsk også får et
innblikk i amerkansk kultur/sport/merkedager. Her feires
Thanksgiving, Halloween, Fourth of  July, du kan spille softball,
amerikansk football og annen amerikansk sport, du kan svømme
og dra på kanoturer, gjøre amerikansk håndarabeid, synge
morsomme amerikanske sanger, handle amerikansk godteri i
The General Store, grille S`mores over bålet, lære om norsk
emigrasjon til Amerika, om Borgerkrgen mellom sør- og nord-
statene, om noen berømte indianere og mye mer.  Denne
avholdes i tiden søndag 26. juli til lørdag 1. august på Vangen
Leirskole/skistue, Siggerud utenfor Oslo, og er for barn i aleren
9 tom 12 år. Pris kr. 3500,-. Dersom dine foreldre/besteforeldre/
oldeforeldre er medlemmer av Sons of Norway kan du søke
om støtte fra D8 som har 20 stipender a kr. 500,. Først til
mølla får først malt. Du kan også søke din lokale lodge om
støtte til oppholdet. Ønsker du mer info eller søknadsskjema
kan du ta kontakt med noen i lodgens styre eller direkte til
Dagny Nystuen som er leder for campen. Dagny treffer du på
tlf 22620072, mobil 92019512 eller e-post dnystuen@c2i.net I
skrivende stund ser det ut til at Oseberg blir representert med
3 gutter. Hva med dere jenter??

Internett/e-post
Uansett hvor du er i verden, kan du lese vår medlemsavis.
Alt du trenger er tilgang til en PC. Logg deg inn på
www.sonsofnorway.no Siden jeg skrev om dette i forrige avis
har Wilfred Aasheim i Edvard Munch overtatt ansvaret for
denne siden. Den har fått en virkelig fin oppdatering, så har
du ikke vært inn på siden på en stund, klikk den inn. På venstre
side finner du en rubrikk med Lodger i Norge, gå så til Oseberg.
Her finner du vår medlemsavis og mye annet stoff fra lodgen,
bl.a. bilder fra våre aktiviteter. Her er det også linker til
Distrikter i USA, og mye annet som kan være av interesse
for medlemmer i Sons of Norway. For at du skal få avisa
raskest mulig, og at vi skal spare porto, kan du får avisa
tilsendet som e-post. Send din e-postadresse til
svkjoenn@online.no så ordner vi det.

Tubfrim
Vi tar fortsatt mot brukte frimerker og
telekort for videreforsendelse til Tubfrim. Ta
med det du har på medlemsmøtene. Her kan
du også få samleesker hvis du trenger det.

Redaktørens betraktninger
Terrassen er bar for snø, og en går bare og lengter etter å
kunne nye påskesolen og en kopp kaffe akkurat der. Men
hva skjer, jo en våkner opp en fredag morgen i slutten av
mars og det laver ned med snø. Men er ikke det typisk for
mars. Vår den ene dagen, vinter den neste. Vi kan nok heller
ikke være trygg på april måned. Også her kan det fort veksle
mellom vinter og vår. Denne helgen skal vi skru klokka en
time frem - mot sommer - og det er i hvert fall en trøst.
Vær- og føreforhold var i hvert fall med oss på marsmøtet.
Det var godt fremmøte, og de ble ikke skuffet. Naturfotograf
Øyvind Sandum ga oss en fin innføring i norsk og nordisk
natur både via ord og bilder.
Selv om aprilmøtet kommer rett etter påskeferien, håper jeg
mange møter opp også da. Etter flere dagers fri og avslapping,
kan det jo være hyggelig å treffe igjen gode venner. Kanskje
utveksle litt påskeferieminner.
Ellers er aprilmøtet siste frist for å komme med forslag til
organisasjon/person som du mener bør få støtte fra Oseberg
i år. Pr. d.d. har vi fått inn et forslag. Fint om vi kunne få flere.
Styret vil legge frem sin innstilling på maimøtet og vi håper da
at vedkommende kan komme på vårt junimøte å motta støtten.
Som dere kanskje har sett på reklame, er det nå noe som
heter Grasrotandelen. Det går ut på at noe av din innsats på
lotto/tipping kan gis til en forening/organisasjon. Vi har nå
registrert oss i Frivillighetsregisteret og håper å kunne få midler
fra Grasrotandelen. Så har du ikke allerede bestemt deg for
hvem som skal få din Grasrotandel, vent til du får høre hvordan
det går med oss. Det er også lov å bytte mottaker i løpet av
året.
Ellers har det vært endringe i D8-styret. Aktivitets-/
kommunikasjonsansvarlig Barbie Olaisen har trukket seg. Som
dere ser annet sted har Wilfred Aasheim overtatt ansvaret for
hjemmesiden til D8, mens Ranvig Moen har overtatt som
aktivitets-/kommunikasjonsansvarlig og dermed også ansvaret
for D8-siden i Viking Magasin. Det neste styremøte/pre-
sidentmøte holdes på Thon Hotell, Åsgårdstrand 16.-18.
oktober. Hele referatet fra D8-styremøtet kan du lese ved å
logge den inn på www.sonsofnorway.no
Ellers håper jeg ingen ble lurt alt for mye den 1. april.
Ha en fin påske, enten den skal feires på en forhåpentligvis
snøfri terrasse hjeme, eller på hytta ved sjøen eller på fjellet.
Kom hjem uten arm- og beinbrudd. Så håper jeg at vi kan se
mange på medlemsmøtet tirsdag 14. april. Kanskje den med
mest brunfarge kan få en ekstra kopp kaffe i premie????

GOD PÅSKE ALLE SAMMEN
Med broderlig hilsen Sven-Anders, redaktør

Stipendkomite
På marsmøtet ble følgende valgt til
stipendkomite: Brit W. Kibsgaard, Arild
Hassum og Solveig Sørensen.


