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Tirsdag 13. april kl. 19.00 ønsker vi igjen velkommen til 

medlemsmøte i kantina til Nøtterø Sparebank Teie Torv 
Vi åpner som vanlig med en liten forretningsdel. Deretter blir det servering og hyggelig prat.  

Sandar spelemannslag 

vil være underholdningsinnslag i den sosiale delen. Spelemannslaget  vil ta for seg "Vestfoldmusikk i tradi-

sjon". Svein Aakerholt, leder av laget, er en dyktig og engasjert musiker, som vil fortelle om den tradisjonelle 

vestfoldmusikken. Og kanskje kan det bli en svingom hvis noen har på seg danseskoa? En liten utlodning blir 

det også, så har du anledning, ta gjerne med en liten gevinst. Håper vi sees den 13. april. 

Bowling 
Helgen 13.-14. mars var 8 personer fra Oseberg i Arendal til den tradisjonelle Bowlingweekenden. Det var 4 

som bowling, resten av med i støtteapparatet. Det ble en hyggelig helg sammen med venner fra Arendal, Kvi-

nesdal og Horten. Etter bowlingen var vi ute og spiste litt før det var tid til litt avslapping på hotellet og en li-

ten oppvarming før vi dro til festen og premieutdelingen. Det ble ser-

vert en nydelig lapskaus og senere var det kaffe og kaker. Dansemu-

sikken sørget for alltid Sverre for, og det var stort sett fullt på danse-

gulvet hele kvelden. Et fint underholdingsinnslag sto bl.a. Harald 

Thygesen for. 

Resultater damer: (4 serier) 1) Marry Solås, Viking 668. 2) Brita 

Galdal, Viking 656. 3) Solveig S. Kjønnerød, Oseberg 609. 7) Else 

Mari Christiansen, Oseberg 537. Høyeste score 1 serie: 1) Brita 

Galdal, Viking 222, 2) Marry Solås, Viking 179. 3) Solveig S. Kjøn-

nerød, Oseberg 178. 

Herrer 4 serier: 1) Øyvind Galdal, Viking 636, 2) Jon Galdal, Viking 593. 3) Leif Tore Gundersen, Terje Vi-

gen 578. 8) Sven-Anders Kjønnerød, Oseberg 538. 10) Arild Hassum, Oseberg 488. Høyeste score 1 serie: 1) 

Øyvind Galdal, Viking 202. 2) Jon Galdal, Viking 185. 3) Hans Christian Larsen, Terje Vigen 175. I tillegg 

var det en flaske vin til den som hadde fleste ”rød strike”. Og dem gikk til Brita Galdal og Sven-A. Kjønnerød. 

I tillegg fikk Theoline Dugan, Viking og Arild Hassum hver sine flotte tegning som en liten ekstrapremie. Og 

husk: Vi spiller bowlng hver fredag ut mai måned på Vallø. 

Vi gratulerer 
 7/4 Sverre Hanche 9/4 Stig Kjønnerød 10/4 Unni Fevang  

15/4 Erik Lie 21/4 Nils E. Elind. 24/4 Øyvind Dyrvik  
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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 betrakninger 
Vel overstått  påske. Håper dere har hatt noen fine dager, enten hjemme eller på tur. Været har vel ikke vært 

det beste over alt, men for de som har jobbet i påsken har det vel vært ideelt. Forhåpentligvis kommer finværet 

nå dagene etter påske. Snart er det også tid for vårt april-medlemsmøte. Som dere ser annet sted i avisa får vi 

fint musikalsk besøk den dagen. Håper du har satt av datoen allerede slik at du ikke har andre planer den da-

gen.  Og husk, dette blir årets første møte hvor du kan kjøre med sommerdekk på bilen. For du har vel husket 

at 12. april er siste frist for å legge om til sommerdekk. Og det betyr at nå er våren og sommeren på full fart 

inn. Hjemme kan jeg se at snøklokker og løker er på full fart opp nesten før snøen er smeltet. 

På marsmøtet ble det valgt delegater og stemt over forslag til kongressen i Kvinesdal i juni. Våre 2 delegater 

ble president Torild Trolsrud og visepresident Solveig Sørensen. Varadelegater ble Solveig S. Kjønnerød, Kari 

Bjerkgård og Ingun Rosten Larsen. Det ble også vedtatt å sende inn et forslag hvor vi synes at D8-styret bør 

være litt mer synlig rundt omkring i lokallodgene. 

Så håper jeg vi sees på aprilmøtet. Og kanskje kan det være lurt å ha med danseskoa. Hvem et, kanskje blir det 

anledning til en liten svingom til all den fine musikken vi får høre da. 

Med broderlig hilsen Sven-Anders 

Camp Little America 25. juli – 31. juli  2010  

Hovedleder Dagny Nystuen Nedre Prinsdalsvei 84 b 1263 Oslo tlf: 22 62 00 72 mobil: 92 01 95 12 epost: 

dnystuen@c2i.net 

Dato: Søndag den 25. juli til lørdag den 31. juli 2010. Sted: Vangen Leirskole/Skistue, Siggerud Alder: F.o.m. 9 år 

t.o.m. 12 år Pris: Kr. 3500,- 

DETTE FÅR DU VÆRE MED PÅ: 
*  treffe nye venner fra Norge og USA  * bo sammen med minst en annen person i en stat i enten The Northern States 

eller The Southern  States . *  lære engelske ord og uttrykk  i din Speak Easy Gang  * spille softball, amerikansk football 

og annen amerikansk sport   * gjøre amerikansk håndarbeid  *  drive indianer lærarbeid   *  svømme og dra på kano-

turer * bli medlem av en indianerstamme som for eksempel Lakota eller Ojibway og lære om den  * synge morsomme 

amerikanske sanger i Mount Rushmore   * spise typisk amerikansk mat i The Chuckwagon som flapjacks, Sloppy Joes 

og Rice Krispie Bars  *feire typiske amerikanske festdager som blant annet Halloween og Thanksgiving  * handle ameri-

kansk godteri i The General Store  * ta ut amerikanske dollar fra kontoen din i The J.P. Morgan Bank  

*  grille S’mores over bålet  * lære om norsk emigrasjon til Amerika, om veien vestover på The Oregon Trail, om pione-

renes turer over prærien i Conestoga vogner, om noen berømte indianere og mye mer... 

For mer info og tilsendelse av påmeldingsskjema, ta kontakt med Dagny Nystuen pr. mail eller telefon. 

Dersom dine foreldre/besteforeldre/oldeforeldre er medlemmer av Sons of  Norway kan de søke både D8 og  og lokal-

lodgen om støtte. Denne må være innsendt innen 1. mai. 

Våre Flittige Liser 
Har sitt aprilmøte hos Kari Følstad, Åsane 27 E, Sandefjord. Er det noe du lurer på kan du kontakte Kari på telefon 

33462079 eller ta kontakt på medlemsmøtet for fellestransport. Men før den tid har flere av de Flittige Lisene vært på en 

langweekend-tur til Praha. Ønsker dem lykke til med turen og kanskje får vi andre også delta i mimringen etterpå.  

Minner om….. 
Hvis du spiller Lotto, Joker, Vikinglotto, fotball-tipping osv. kan du registrerer spillekortet ditt slik at Oseberg Lodge 

kan få tilført litt Grasrotmidler. Org.nr vårt står øverst på siden.  - Du husker vel å klippe av de frimerkene før du kaster 

konvolutten. Ta også vøre på brukte telekort m.m. Trenger du samleesker kan du få det på medlemsmøtene.- Og selvføl-

gelig tar du vare på ringene fra brus/øl-bokser. - Vi spiller bowling ut mai månedhver fredag fra kl. 18.30 på Vallø bow-

lingsenter  - Våre Flittige Liser har sine faste møter hver måned - 4. mai har Edvard Munch ”Bursdag/Patlock” i Turn-

kantina, Holtandalen kl. 19.00. Håper mange fra Oseberg tar turen dit. For mer info, ring Jan/Brit 33 04 19 70. 

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

nerød T. 33368861 svkjoenn@online.no Medl.sekr. Anne. L. Berenger T. 92852787 annelise3140@hotmail.com Kasserer Solveig  

S. Kjønnerød T. 33368861 svkjoenn@online.no Akt. Leder Else M. Christiansen T. 33386029. Marshall Kari Bjerkgård T. 

33368884. Wenche Jacobsen T. 33330861 Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 

Hjemmeside: http//home.online.no/~svkjoenn/oseberg.htm—www.sonsofnorway.com 

Www.sonsofnorway.no—Org.nr. 982 843 596 

Søster Lodger: Fredriksen 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 Legon Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30 


