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Tirsdag 13. mai kl.
19.00 ønsker vi igjen
velkommen til med-
lemsmøte i Nøtterø
Sparebanks kantine,
2. etg. Teie torg
Det er igjen tid for medlemsmøte, og som
vanlig åpner vi med en forretningsdel, før vi
går over til det sosiale og kveldens program
6. mai 1981 ble det første møte avholdt derfor

Feires alle Bursdag
og i tillegg får vi besøk av

Linn Therese Solem
en liten sangfugl fra Sandefjord som snart

kommer ut med en ny CD
Ta deg fri fra hage-/båtstell og kom på
maimøtet. En liten utlodning blir det også tid
til mellom kaffe og kakespising og sang. Har
du anlending er det fint om du tar med en
liten gevinst til vår utlodning. Velkommen.

Vi gratulerer
12/5 Silje M. Hassum
12/5 Wenche Hanche
13/5 Anne Lise Berenger
16/5 Solveig Sørensen
26/5 Anne Grethe Cook
27/5 Tor Otto Sørensen
27/5 Erik Kåre Frugaard
29/5 Torstein Fossum

Rønneberg Gartner
Onsdag 14. mai er det igjen tid for vår årlige
tur til Rønneberg Gartneri, Hvittingfoss.
Fremmøte kl. 18.00. Nå er det tid for å pynte
opp på balkong/altan og i hagen. Vi får som
vanlig rabatt på det vi kjøper. Etterpå slapper
vi av ute eller inne med medbrakt kaffe og
noe å bite i. Rønneberg pleier å være rause
med gevinster, så en liten utlodning blir det
nok. Noe du lurer på, ta kontakt på møtet.

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte 22. mai på hytta hos
Wenche Hanche, Sandefjord. Noe du lurer på,
ta kontakt på tlf. 99697509 eller på
medlemsmøtet i mai

Tur til Engelsviken
16. august planlegger vi en tur med Flybåten
fra Tønsberg til Engelsviken. Båten koster kr.
220,- t/r, 25% honnørrabatt. Båten bruker 40
minutter over fjorden. Her er det muligheter
for enten å ta buss til Fredrikstad og vandrer
litt rundt i Gamlebyen eller bruke dagen i
Engelsviken og bl.a. nyte den gode
fiskesuppen. Før vi går videre i planleggingen
vil vi gjerne vite interessen for en slik tur.
Meld din interesse på medlemsmøtene
fremover eller til Torild eller Else Mari.

Tubfrim
Som kjent arrangeres det hver
kongressperiode konkurranse mellom
lodgene om å samle inn mest frimerker/
telekort. Siste frist for denne perioden er på
medlemsmøtet i mai. Men i juni starter vi på
ny frist for perioden 2008-2010.

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

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 Lodge3-125 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

Redaktørens betraktninger
Kom mai du skjønne, milde. Ja, nå har vi forhåpentligvis lagt
bak oss vinteren og den kaldeste del av våren. Mye skal skje
også i Osebergs regi i mai måned. Men først vil jeg gå litt
tilbake til aprilmøtet.
Det var interessant å høre Finn Johannessen fortelle om sitt
første besøk i USA, og også om senere opphold i Canada,
USA og Svalbard. Han har også besøk mange steder som
var kjente for flere i salen. At det kan være fordel å være
norsk fikk Finn erfare, da han på sitt første besøk ble “arrestert”
og ble bedt med hjem på middag til sherrifen som naturlig var
av norsk avstamning.
På aprilmøtet ble det også vedtatt å dele ut kr. 5.000,- til et
prosjekt som 9 elever fra Skagerak Videregående skole skal
delta i. Habitat for Humanity, som prosjektet er en del av, er
en veldedighetsorganisasjon som hjelper fattige med å få et
sted å bo. I år skal det hele foregå i Portugal, mens Skagerak-
elevene i fjor var engasjert i et tilsvarende prosjekt i Romania.
Pengene skal gå til innkjøp av verktøy og materialer. I løpet
av høsten vil elevene komme på et medlemsmøte og fortelle
og vise bilder fra prosjektet.
I mars 1981 ble det holdt informasjonsmøte om Sons of Nor-
way i Tønsberg, og allerede 6. mai samme år ble det første
medlemsmøte holdt på Grand Hotell, hvor det første styret
ble valgt. Siden den gang har Osebergs medlemmer møtt frem
til medlemsmøter en gang i måneden. Det er med andre ord
gått 27 år og 1 uke siden det første møtet i Oseberg Lodge,
eller rettere sagt, Kristina Lodge, som var det første navnet
på lodgen. Da vi fant ut at det var en annen forening som het
det samme, ble det byttet til Oseberg Lodge. Derfor er det
naturlig at vi i mai feirer Alles Fødselsdag. At vi på dette møtet
også får besøk av en ung sangfugl, skulle tilsi at det blir et
møte med mye kaffe, kaker og sang..
Og dagen etter medlemsmøtet drar vi til Rønneberg Gartneri
for å gjøre de nødvendige innkjøp slik at balkongkasser og
blomsterbed får den nødvendige opprustning til 17. mai og
andre begivenheter utover sommeren.
Og glemte du å feire den norske Morsdagen, kan du jo gjøre
det godt igjen med å feire den amerikanske Mothers Day
som er 2. søndag i mai, nemlig 11. mai.
Som nevnt i forrige avis, har vi startet forberedelsene til årets
lotteri. Kan du bidra med en gevinst til dette lotteriet, gi beskjed
på medlemsmøtene fremover, eller til noen i styret. Vi regner
med å starte loddsalget i slutten av august og trekningen blir
som vanlig i november. Dette lotteriet er viktig for at vi skal
kunne holde et høyt aktivitetstnivå og støtte når det trengs.
God Pinse, så håper jeg vi sees båden den 13. og 14. mai.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Søknad om medlemskap
Per Aas, Kampesæter, 2643 Skabu søker om medlemskap i
Oseberg Lodge. Per har tidligere også vært medlem i Oseberg.,

 Pannekakefrokost
Vår tradisjonelle pannekakefrokst avholdes i år søndag 15. juni
kl. 12.00 hos fam. Kjønnerød på Eik. Det blir vanlig program.
Mer info kommer i juniavisa, men hold allerede nå av dagen.

Bueskyting
Tirsdag 3. juni er det igjen tid for vår tradisjonelle bueskyting
mot Edvard Munch Lodge i Horten. Mer info kommer
etterhvert, men hold allerede nå av dagen.

Christiania Lodge
inviterer til lodgemøte onsdag 21. mai kl. 19.00 i Oslo
Sjømannskirke, Adm. Børresensvei 4 på Bygdøy. Per Egil
Hegge kommer og skal kåsere over tema Valg i USA. Dørene
åpnes kl. 18.00
Christiania Lodge feirer 25 års jubileum i år. Dette blir
markert med en fest lørdag 11. oktober på Thon Vika Hotell.
Mer info kommer senere, men hold allerede nå av dagen.
Mange fra Oseberg var tilstede på innstiftelsen for 25 år siden,
blir vi mange også denne gangen?

Bowlingen
på Vallø går mot slutten for denne gangen. Fredag 30. mai blir
siste gang før vi tar sommerferie, men vi starter opp igjen i
slutten av august. Vår handicapturnering i april fikk følgende
utfall: 1) Martin 415, 2) Sven-Anders 398, 3) Else Mari 362 4)
Anne Lise 339, 5) Solveig 334, 6) Åsmund 328, 7) Arild 327, 8)
Torstein 323, 9) Liv S (Edvard Munch) 309 10) Wenche J 296
11) Miriam 275

Ønsker du å vite mer om
utvandrerfestivalen i Kvinesdal, klikk deg inn på
www.sorlandetutvandrersenter.no
- vite mer om 4. juli feiring i Oslo, klikk deg inn på
www.accn.no
- vite mer om utvandrerstevne i Bergen/Sletta, se på
www.utvandringssenter.no
- finne ut om det er lodger på steder du skal besøke i Norge
eller USA/Canada, klikk deg inn på
www.sonsofnorway.no eller www.sonsofnorway.com
- og det er også mange som ønsker å vite mer om Oseberg
Lodge. I uke 16 var 118 personer innom vår hjemmeside.

Hurra for 17. mai!!


