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6/5 -81 20 år 8/5 -01
Det er i disse dager ganske nøyaktig 20 år
siden vi hadde vårt første medlemsmøte på
Grand Hotell, og det er en glede å ønske

velkommen til
medlemsmøte og Alles
bursdag tirsdag 8. mai
kl. 19.00 i kantina til
Nøtterø Sparebank,

Teie Torv
Vi åpner som vanlig med en liten
forretningsdel. Resten av kvelden er satt av
til en hyggelig mimrekveld. Aage Rosland
kommer og forteller om det arbeidet som lå
bak oppstarten av Sons of Norway i Norge
og Oseberg Lodge. Det blir selvfølgelig
servering og 4 stykker fra Ramnes
Trekkspillklubb kommer og underholder.
Disse 4 musikantene skal i månedsskiftet
juli/august over til Minnesota/Dakota og
spille. Et lite lotteri blir det også. Vel møtt
alle sammen til den lille “jubileumskvelden”.

Vi gratulerer
12/5 Wenche Hanche - 25/5 Edle Løvstad
26/5 Anne Grethe Cook - 29/5 Torstein
Fossum - 2/6 Gunnar M. Hansen.
Vi gratulerer også Inger H. Arpas som er blitt
mormor til en liten datter til Sioux Falls.

Våre �Flittige Liser�
møtes mandag 14. mai til vanlig tid hos
Ingebjørg Kilde, Olsrødtunet 4. Ta med
håndarbeid og godt humør. Er det noe du
lurer på, så ta kontakt på medlemsmøtet eller
ring Ingebjørg på telefon 33 32 98 64.

Tubfrim
Du husker vel å ta vare på frimerker og brukte
telekort. Ta det med på møtene.

Mand. 21. mai tur til
Rønneberg Gartneri
Mandag 21. mai er det tid for å dra på tur til
Rønneberg Gartneri i Hvittingfoss. Her er
det anledning til å kjøpe planter og
hagerartikler med rabatt. Etterpå er det tid
for å slappe av med litt medbrakt kaffe og
noe å bite i. Vertskapet tar sikkert også i år
fram trekkspillet og underholder oss. En liten
plantebasar blir det sikkert også. Vi begynner
kl. 18.00. For de som er usikre på veien eller
som ønsker å reise i følge, så møt fram på
Tønsberg Jernbanestasjon kl. 17.00. Er det
noe du lurer på, ta kontakt med
medlemsmøtet eller ring noen i styret.

Bowling
Det er nå snart slutt på fredagskveldene med
bowling før sommerferien. Fredag  25/5 er
siste kvelden. I begynner kl. 18.00 hver
fredag i Centrum Bowlinghall, så bare møt
fram hvis du har lyst på noen hyggelig timer
å innlede helgen med. Resultatet av vår
handicapturnering fredag 27/4 ble: 1)
Solveig 558, 2) Martin550, 3) Sven-Anders
538, 3) Else-Mari 538, 5) Arild 501, 6) Per
488, 7) Svein Kåre 479.

Camp Little America
Det er pr. 29/4 påmeldt 33 stykker til årets
camp. Vi har ennå plass til noen flere unger i
alderen 9-13 år. Ønsker du å delta, ring Dagny
på tlf. 22 74 39 99 snarest. Her gjelder
prinsippet først til mølla osv.  Campen
avholdes i Fyresdal i tiden 5.-11. august. Du
kan også få påmeldingsskjema på møtet.
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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 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

Fra presidentens skrivebord
Ja, så tar vi  fatt på mai måned, måneden med så mange fridager.
Forhåpentligvis kommer også solen og varmen slik at vi kan
få vært ute og benyttet oss av alle fridagene. Jeg håper
imidlertid at du tar deg til å komme inn til oss tirsdag 8. mai.
Da blir det som kjent en liten “jubileumskveld” for oss i
Oseberg Lodge. Det er gått 20 år siden interimstyret hadde
den glede å sende ut et brev til medlemmene om at det skulle
avholdes medlemsmøte på Grand Hotell. Her ble Aage
Rosland valgt til den første president, Anne-Mari Wedde ble
den første sekretær og Raymond Kibsgaard vår første
kasserer. Jeg håper mange tar turen til Nøtterø Sparebanks
kantine, Teie torv 8/5, også dere som nå ikke lenger er
medlemmer hos oss, men som var med fra starten.
Det er fortsatt noen få som ikke har betalt kontingent for 2001.
Jeg sendte ut en liten påminnelse forleden. Jeg håper dere
benyttere dere av den vedlagte giroen. Vi ønsker jo å beholde
dere alle som medlemmer, enten dere er aktive eller passive.
Noe av det vi synes er hyggelig, er besøk fra USA. Jeg har
nettopp mottatt et lite “forvarsel” om at vi kan få besøk av ca.
25 amerikanere fra Denver-traktene søndag 1. juli. Selv om
mange av oss da er på Rogalandstur, håper jeg noen har
anledning til å møte dem. Mer om tid og sted senere.
Sist helg var jeg på presidentmøte i Oslo. Her var 16 av 21
presidenter i Distrikt 8 samlet. Det er alltid nyttig å komme
sammen med andre lodgepresidenter og utveksle erfaringer.
Vi hadde også noe tid sammen med Distriktstyret.
Så sees vi forhåpentligvis tirsdag 8. mai. Velkommen

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Bingo
Vi har fått beskjed fra Foreningsbingoen om at også i år vil få
anledning til å spille bingo. Våre dager i år er søndag 29 juli,
mandag 30. juli og tirsdag 31. juli. Vi håper medlemmene vil
være behjelpelige med på fylle opp vaktlistene. Vi skal dekke
opp 6 økter med 2 stykker pr. økt. Mer opplysninger på
medlemsmøtet.

Gave/stipend
Oseberg Lodge har opp gjennom årene gitt økonomisk støtte
til bl.a. Incestsentert, Kirkens Bymisjon, Matthews House,
deltakere til Paraolympics m.m. Det er noen år siden sist vi ga
vårt bidrag, så styret mener vi bør gjøre noe i år. I den anlednng
håper vi dere medlemmer kan komme med forslag til
kandidater som vi kan støtte. Om vi skal støtte en eller flere,
hvor mye, osv. kan vi jo diskutere senere. Har du et forslag,
så ta kontakt på medlemsmøtet i mai, eller pr. telefon til noen
i styret. Vi vil så behandle det på neste styremøte og legge
fram et konkret forslag på junimøtet.

Haugaland Lodge 10 år
Lørdag 9. juni inviterer Haugaland lodge i Haugesund alle
Sons of  Norway-medlemmer til fest. Det hele begynner lørdag
formiddag kl. 10.30 med sightseeing (pris kr. 50) fra Radisson
SAS via byen til nasjonalmonumentet Haraldstøtten, derfra
til Reisen  til Amerika, en utstilling vel verd å besøke. Videre
går turen til Visnes, der kobberet til Frihetsstatuen kommer
fra, og så tar vi en liten tur innom Rogalands 1000 års sted,
før det er tid for avslapping på hotellet. Om kvelden - fra kl.
19.30 - er det middag på Nordhuset, der de også har sine
lodgemøter. Middagen koster kr. 200,- pr. person. Dans og
hyggelig samvær utover kvelden/natten. For de som trenger
overnatting kan SAS Radisson (tlf. 52 86 10 00)  tilby
dobbeltrom m/frokost for kr. 695,- og enkeltrom m/frokost
til kr. 595,- pr. døgn. Herfra er det kort vei til middagen om
kvelden. For de som ønsker å bo i sentrum av Haugesund
kan Rica Maritim (tlf. 52 86 30 00) tilby dobbeltrom m/frokost
til kr. 960,- og enkeltrom med frokost til kr. 660,- pr. døgn.
Påmeldingsfrist innen 27. mai til Oddbjørg, tlf. 52 84 22 66
eller til Solveig tlf. 52 73 70 57. For de som ønsker å være
med på fellestransport, går det buss fra Arendal fredag 8/6
kl. 14.00, og retur søndag formiddag. Bussen koster ca. kr.
350,- pr. person tur/retur. Det hadde jo vært hyggelig om
flere fra Oseberg hadde anledning til å reise dit. Det er mye
reiseaktivitet utover våren/sommeren, men det som ikke
passer for den ene,  passer kanskje for den andre.

Tur-/konserttilbud
Procol Harum spiller i Sørlandshallen, Kristiansand lørdag
26. mai kl. 19.30 Billettpris kr. 350,- + avg.Tlf.best. 815 33
133 og på posten.
9. juni er det Temacruise til Gøteborg. Pris kr. 390,- fra
Kristiansand. 8. september er det Vintur til Rüdesheim. Pris
kr. 5940,- pr. person i dobbeltrom fra Kristiansand som inkl.
buss- og båtreiser, 6 døgn på hotell med dertil hørende
frokoster og middager. Enkeltromtillegg kr. 1.135,-.
Bestillingfrist 30/6. 13.-16/9 kan du dra på langweekend i
Praha. Turen går i samarbeid med Plusreiesr og det er lagt
opp til individuell reising, men vi tilrettelegger for lokal
sightseeing og mottagelse i Praha. Priser fra kr. 5.650,- pr.
pers. Bestillingfrist 3/5. 18.-23/10 går turen til Newcastle.
Pris kr. 2780,- pr. person. Bestillingfrist 21/8. Vi reiser med
“Princess of Scandinavia” torsdag og sjekker inn på hotellet
i Newcastle der vi bor 3 netter før båten tar oss tilbake til
Kristiansand. Er du 2 eller flere i følget, kan du fritt ta med
egen bil og kjøre litt rundt på egen hånd. Mer opplysninger
og påmelding på tlf. 38 12 39 70. Brosjyrer kan også fåes på
medlemsmøtene. God tur.


