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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 

 

6. mai 1981 ble det første medlemsmøte i Oseberg Lodge avholdt og nå 30 år senere 

Inviteres det til nytt medlemsmøte tirsdag 10. mai 

kl. 19.00 i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie  
Som alltid åpner vi møtet med en liten forretningsdel. Deretter går vi over til den sosiale delen og som vanlig 

på maimøtene feirer vi 

Alles Fødselsdag 
Håper du tar den fri fra hagearbeide og båtpuss denne tirsdagen og kommer på vårt medlemsmøte. Ta gjerne 

med en venn eller 2. Har du en liten gevinst til utlodningen vår hadde det vært hyggelig. Velkommen alle. 

Våre Flittige Liser 
Har sitt neste møte hos Kari Bjerkgård, Sildreveien 44, Eik mandag 23. mai til vanlig tid Er det noe du lurer 

på, så ta kontakt med Kari på tlf. 33 36 88 84 eller på medlemsmøtet i mai. 

Torsdag 19. mai kl. 18.00 besøker vi  Rønneberg 

Gartneri  
på Hvittingfoss. Her er det anledning til å handle alt du trenger av blomster og annet til hage, 

blomsterkasser osv. Vi har rabatt på det vi handler. Selv om mange kanskje allerede har pyntet 

noe til 17. mai, er det jo snart pinse og det lønner seg ikke å plante ut alt for tidlig. Det kan fort-

satt komme noe nattefrost. Og etter at handlingen er over, benker vi oss ned ute eller inne (været 

bestemmer) og hygger oss med medbrakt kaffe og kaker. Og det skulle ikke forundre meg om 

innehaveren har noen gevinster på lur til oss, slik at noen heldige kanskje drar hjem med mer enn 

det de har kjøpt. Ta gjerne med familie, venner og naboer. Og ikke ha for mange i bilen, kanskje 

blir det trangt på hjemveien med alt det du har handlet.  

Bowlingen 
Som alle vel har fått med så skal Sjøsiden Bowlingsenter på Vallø stenge 8. mai etter 26 års drift. Vår siste bowlingkveld 

blir derfor fredag 6. mai fra kl. 18.30. Så får vi bruke sommeren til å tenke på om vi skal søke plass på den nye Kilden 

Bowlinghall eller et annet sted i området. Håper i hvert fall at mange møter opp den 6/5 til en avskjedskveld. 

Vi gratulerer 
 5/5 Turid Dalby, 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              HA EN FIN 17. MAI 
 

 

  
  



Redaktørens betraktninger 
Kom mai du skjønne milde med alle dens merkedager. I marsavisa fikk dere 1. del av historien om 

Oseberg Lodge og D8. Her kommer neste avsnitt. Onsdag 6.mai kl. 19.00 på Grand Hotell ble det 

første møte holdt. Her ble det valgt et styre som besto av president Aage Rosland, kasserer Ray-

mond Kibsgaard og sekretær Anne Lise Wedde. I starten fikk lodgen navnet Kristina Lodge, etter 

prinsesse Kristina av Tunsberg. Utover høsten skal jeg forsøke å holde dere oppdatert hva som 

skjedde i lodgens første leveår. Så når vi nå samles til medlemsmøte tirsdag 10. mai i kanti-

na til Nøtterø Sparebank kan vi feire at det er 30 år siden det første medlemsmøte ble holdt i 

lodgen. Selv om medlemmer har kommet og gått, er det fortsatt noen som har vært med helt 

fra starten i 1981, bl.a. våre 2 æresmedlemmer Aage Rosland og Raymond Kibsgaard. Håper riktig 

mange lar hagearbeide og båtpuss være og heller kommer på medlemsmøtet. Her skal vi bl.a. ta stil-

ling til styrets forslag om utdeling av økonomisk støtte. 

Hvis 6. mai 1981 en gledens dag for lodgen, kan vi vel si at 6. mai 2011 er det motsatte. Da er det siste gang vi kan juble for strike 

eller gråte over at kula havna i renna. Dette blir vår siste bowlingkveld på Sjøsiden Bowlingsenter som skal legges ned etter 26 års 

drift. Søndag 8. mai er det kroken på døra, og i løpet av mai skal hele hallen være ribbet for utstyr. Forhåpentligvis finner vi en løs-

ning slik at vi kan fortsette med våre bowlingkvelder også i fremtiden. Bowling er jo en gammel tradisjon i lodgen vår. 

Minner også om at torsdag 19. mai har vi får tradisjonelle tur til Rønneberg Gartneri. Her kan du gjøre alle innkjøp til hagen. 

Syns du er det for lenge å vente helt til november for å feire mor, kan du jo gjøre det 8. mai. Da er det nemlig Mothers Day i USA og 

30. mai er det Memorial Day. I Canada er det Victoria Day (unntatt NS og QC) mandag 23. mai. Samme dag feires National Patriot 

Day i QC for å minnes opprøret mot britene i 1837. 

Benytter anledningen til å ønske de av våre Flittige Liser som drar til Praha 11. mai en god tur. Turen skulle vært avviklet i fjor, men 

da ble jentene våre stående Askefaste på Torp. Håper alle vulkaner og andre uforutsette ting holder seg unna denne gangen. 

For å se litt lenger fremover minner jeg allerede nå om at det blir bueskyting mot Edvard Munch Lodge i Horten tirsdag 7. juni, vi 

har medlemsmøte tirsdag 14. juni og det blir Pannekakefrokost søndag 19. juni. Men alt dette kommer vi tilbake til etter hvert. 

Så ønsker jeg alle sammen med riktig fin 17. mai og at jeg ser mange av dere på medlemsmøtet den 10. mai kl. 19.00 på Teie. 

Sven-Anders Kjønnerød, redaktør 

Brukte frimerker og ringer fra brus/ølbokser 
Du husker vel å klippe av frimerkene fra all post du får før du kaster konvolutten. De brukte frimerkene betyr penger i kassa for Tub-

frim. Og du tar selvfølgelig vare på aluminiumsringene fra brus– og ølbokser. Dette blir som kjent brukt til å lage proteser. Ta med 

frimerkene og ringene på et medlemsmøte så skal vi sørge for at kommer dit de skal 

Litt humor i hverdagen 
I handed the teller in my bank a withdrawal slip for $400.00 and I asked "May I have large bills, please?"  She looked at me and said 

"I'm sorry sir, all the bills are the same size."  When I got up off the floor I explained it to her...  

  

When my husband and I arrived at an automobile dealership to pick up our car, we were told the keys had been locked in it.  We 

went to the service department and found a mechanic working feverishly to unlock the driver side door. As I watched from the pas-

senger side, I instinctively tried the door handle and discovered that it was unlocked.  'Hey,' I announced to the technician, 'it's open!' 

His reply: 'I know. I already got that side.' This was at the Ford dealership in Canton,MS  

 

We had to have the garage door repaired. The Sears repairman told us that one of our problems was that we did not have a 'large' 

enough motor on the opener. I thought for a minute, and said that we had the largest one Sears made at that time, a 1/2 horsepower. 

He shook his head and said, 'Lady, you need a 1/4 horsepower.' I responded that 1/2 was larger than 1/4. He said, 'NO, it's not.' Four 

is larger than two.'  We haven't used Sears repair since.  

 

IDIOT SIGHTING 

My  daughter and I went through the McDonald's take-out window and I gave the clerk a $5 bill. Our total was $4.25, so I also 

handed her a quarter. She said, 'you gave me too much money.' I said, 'Yes I know, but this way you can just give me a dollar bill 

back. She sighed and went to get the manager, who asked me to repeat my request. I did so, and he handed me back the quarter, and 

said 'We're sorry but we could not do that kind of thing.' The clerk then proceeded to give me back $1 and 75 cents in change.   Do 

not confuse the clerks at McD's.  

Disse (og flere som kanskje kommer senere) har jeg fått på mail fra gode venner I Marshfield. 
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