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Påsken er over og vi ønsker igjen velkommen til medlemsmøte på Hassum, Bøgata 64 tirsdag 9. april kl. 19.00
Vi åpner som alltid med en liten forretningsdel før vi går over til det sosiale med kaffe og noe å bite i. I skrivende stund er det ikke helt klart hva programmet blir, siden det opprinnelige programmet må utgå til senere.
En liten utlodning blir det nok også. Håper du har tid til å komme denne kvelden, og det er lov å ta med en
venn eller to, slik at flere får kjennskap til Oseberg Lodge og Sons of Norway.

Bowlingen

fortsetter på Vallø Bowling hver fredag fra kl.18.30 og til ca.
20.00. Sko og kule får du lånt i hallen, så mangel på utstyr er ingen unnskyldning for å
bli hjemme. Det er lov å ta med venner, både store og små. Her skal det sosiale stå i
høysetet. Og i følge medlemsbladet til Terje Vigen blir det bowling og fest i Arendal
21. september. Mer info kommer fortløpende, men hold allerede nå av denne dagen.

Våre Flittige Liser

Har sitt medlemsmøte tirsdag 16. april til vanlig tid hos Kari Følstad, Åsane
27E, Sandefjord. Noe du lurer på, ta kontakt med medlemsmøtet eller ring Kari på tlf. 33 46 20 79.

Vi går og går

I forrige avis kom vi med 2 turforslag. Vi har nå fått vite mer om Pilgrimsturen Oslo–
Trondheim. De amerikanske deltakerne ankommer Gardermoen 19/7, så 20/7 blir første vandredag. Med hjelp
av Apostlenes hester, Skibladner og minibuss går turen oppover Gudbrandsdalen og 28/7 er det ankomst
Trondheim og det blir 2 dagers program der. Pris for 12 dagers tur inkl. div transport, reiseleder, overnatting
og de fleste måltider er kr. 16350,-. Prisen er basert på min. 8 pers. For mer info og påmelding kan du ta kontakt med Nor-Am Tours på erling@noramtours.com, www.noramtours.com eller pr. post Nor-Am Tours v/
Sivert Hansen, Skjerve, 7392 Rennebu. Og hvis du synes dette blir for langt og dyrt, kan vi anbefale CivitanMarsjen søndag 28. april med start mellom kl. 10-12 fra Civitan-huset, Furukollen 15, 3124 Tønsberg. Du kan
velge mellom 5 (barnevognvennlig) og 10 km distanser. Startgebyr/medaljer kr. 60/barn kr. 30. Overskuddet
går til Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom. Mer info kan du få ved å kontakt Arild Hassum
på vårt aprilmøte eller på tlf. 33330249/98009312 eller ahassum@hotmail.com Og du kan selvfølgelig gå eller
trimme på egenhånd når som helst, husk bare å fylle ut skjema for SoN`s gangmerke, skimerke, sykkelmerke,
svømmemerke eller idrettsmerket som ble omtalt på marsmøtet. La Oseberg bli en sporty lodge. Tenger du
skjema for å fylle ut med det du gjør så ta kontakt på et medlemsmøte.

Frimerker/ringer

til brus– og øl-bokser må ikke kastes, men tas med på medlemsmøtene. Tubfrim
trenger alt de kan få av frimerker og telekort og som dere vet hjelper aluminiumsringene til i produksjonen av
proteser for skadde folk i fattige land. Mer om dette kan du se ved å klikke deg inn på følgende link http://
www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.10959149 Ta med det du har av frimerker/telekort og ringer på et medlemsmøte, så skal vi sørge for at de kommer til rette vedkommende.

Vi gratulerer 7/4 Sverre Hanche, 9/4 Stig H. Kjønnerød,
10/4 Unni Fevang, 15/4 Erik Lie, 15/4 Anne-Lise Møller-Nilsen
21/4 Nils E. Elind, 24/4 Øyvind Dyrvik, 28/4 Kari Hilda Auli,
30/4 Ragnar Iversen

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
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Redaktørens betrakninger
Når dette skrives er det bare timer til påsken setter inn, uten at vi har fått den vårfølelsen vi pleier å få på denne tiden av året. I fjor
hadde vi nesten sommer i mars, så forhåpentligvis kommer sommeren i juni-juli i år. Men det blir vel grønt i år også, bare litt senere.
På medlemsmøtet i mars ble det besluttet å støtte Pøbelprosjektet med kr. 2.500,-. Pøbelprosjeket har til hensikt å hjelpe unge mennesker som av en aller grunn står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet ut i jobb eller videreutdannelse. Ønsker å du å vite
mer om dette prosjektet kan du gå inn på www.pobelprosjektet.no Det nærmeste stedet med Pøbelprosjekt for oss er i Lier. Men etter
at Thorleif Haug Lodge ble slått sammen med Oseberg i juni 2012, er det kanskje mer enn tidligere viktig å markere at Sons of Norway fortsatt finnes i Drammens–regionen selv om lodgen heter Oseberg og ikke Thorleif Haug. Dette gjelder jo også for Hortensområdet etter at Edvard Munch la inn årene. Og vi ønsker selvfølgelig å gi et lite bidrag til organisasjoner/foreninger også i Vestfoldområdet, så på aprilmøtet ønsker styret å få tips til noen som kan trenger noen kroner. Bymisjonen er nevnt, men det finnes sikkert
mange andre vi kan hjelpe litt. Kom med forslag på aprilmøtet så vil styret vurdere dem og legge frem forslag på et senere medlemsmøte. På marsmøtet sto birøkting på programmet. Ikledd full sikkerhetsdrakt og medbrakt bikube med full oppsetting (ingen bier) ga
Frits Dalby oss en god innføring i biens liv og samfunn var bygd opp med dronning på topp og hva en birøkter må gjøre for å få et
godt resultatet på høsten. Mange benyttet anledningen å kjøpe seg litt honning. Tror mange fikk et annet syn på denne ”plageånden”
som svermer rundt syltetøyglasset når vi sitter ute og koser oss.
Onsdag 20. mars hadde jeg sammen med andre Oseberg-medlemmer gleden av å motta vår gode venninne Anne-Grethe Cook fra vår
søsterlodge Myrmarken Lodge i Marshfield Wisconsin. Hun blir i Norge til over påske, så jeg håper flere av Osebergs medlemmer
får møtt henne. Hilsen skal uansett overbringes fra hennes til Osebergs medlemmer. Hun satte stor pris på rullatoren som Trine Bergan lar henne få låne under oppholdet. I likhet med mange av oss andre merker også hun at alderen krever mer nå enn tidligere.
Som nevnt i forrige avis har både Oseberg og jeg kommet oss inn på Facebook. Den helt store aktivitet er det ikke registrert for noen
av oss, men på Osebergs facebook kan du få påminnelse om ting som skjer på kort varsel, eller du kan legge inn ting du ønsker andre
skal vite. Adressen ser du på toppen av siden. For egen del har jeg fått god kontakt med Nils Henrik Johannessen som er Social director i vår søsterlodge Fredriksten Lodge. Hans far er fra Tønsberg og bodde i Tollbudgata før han tok turen over dammen. Siste
nytt fra Nils Henrik er at han skal bli far i november. Det første ”bilde” av den ”nye tønsbergenser” er allerede lagt ut på Facebook.
Nils Henrik har også meldt sin interesse for å delta i årets utgave av Alt for Norge på TV Norge. Har fortalt ham at forrige sesongs
utgave hadde finale på Slottsfjellet i Tønsberg. Så får vi senere se hvem som skal delta i år. Mer moro foran skjermen også i år.
For at dere skal ha programmet klart frem mot sommeren kan dere jo allerede nå krysse av på kalenderen følgende. Tirsdag 14. mai
blir det medlemsmøte med bueskyting i Horten, 15. mai drar vi til Rønneberg Gartneri og onsdag 12. juni blir det medlemsmøte
med rekeaften på Sandefjord Skytterlags lokaler på Foksrød, Sandefjord. Søndag 9. juni pannekakefrokost på Eik. Alt dette blir det
også informert om i medlemsavisene fremover.
En titt på kalenderen viser at det ikke er så mange høytidsdager i april hvis en ser bort fra påskedagene. 9. april feirer Canada Vimy
Ridge Day. Det var i 2003 at Regjeringen i Canada vedtok at 9. april skulle være en minnedag til falne og skadde canadiere som deltok i slaget om broen Vimy Ridge i Frankrike i 1917 under den 1. verdenskrig. Denne dagen flagges det på halv stang på Peace Tower og Parliament House i Ottawa. Også for oss i Norge er 9. april en viktig dag, men da i forbindelse med den 2. verdenskrig. Og
det som skjedde den 9. april 1940 er vel mer kjent i Norge enn det som skjedde i Frankrike 9. april 1917.
Så er det bare å ønske velkommen til medlemsmøte 9. april -13 kl. 19.00 på Hassum, Bøgata 64. Med broderlig hilsen Sven-Anders

Utvandrerfestivalen i Kvinesdal

arrangeres i år for 25. gang, og avholdes i tiden lørdag 29. juni til søndag 7. juli. Av programmet kan nevnes at Festivalen åpnes på Knabendagen 29/6, så følger Fjotlandsdagen 30/6, Rekefest på Feda 3/7, sang og musikk på Kulturhuset
4/7, åpent hus i Lister Utvandrermuseum 5/7. Samme dag er det kulturfest i Kvinesdal. Her blir det
også togetherparty med deilig fiskesuppe og musikk av Sverre Risdal og lørdag 6/7 er det stort utendørsarrangement i Liknes sentrum med stort utvandreropptog. De som ikke har tidsriktige kostymer
kan få lånt det. Om kvelden er det stor utvandrerfest i idrettshallen. Her serveres det middag, kaffe og
bløtkake og det blir musikk og dans. For overnattingsmuligheter og priser kan du gå inn på www.utvandrerfestival.no eller sende
mail til toralfha@online.no for å få tilsendt programmet og annen info.

En god latter osv. An elderly man was stopped by the police around 2 a.m.
and was asked where he was going at that time of night. The man replied, "I'm on my way to a
lecture about alcohol abuse and the effects it has on the human body, as well as smoking and staying out late."
The officer then asked, "Really? Who's giving that lecture at this time of night?"
The man replied, "That would be my wife."
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

