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Velkommen til medlemsmøte tirsdag 13. mai  

kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien, Eik 
Vi kan igjen ønske velkommen til medlemsmøte på Speiderhuset. Vi begynner som alltid med en forretningsdel før vi 

går over til det sosiale med noe å bite i, foredrag og et lite lotteri. Fint om du kan ta med en lite gevinst. 

Denne gangen får vi besøk av Bernt Christensen. Under en seiltur med Gokstadkopien Gaia fra Tønsberg til Sandefjord 

dukket tankene om en kopi av Osebergskipet opp i Bernt`s hode. Han har mange jern i ilden, bl.a med bryggekapellet. 

Men denne gangen er det verken om bryggekapellet eller Osebergskipet han skal holde foredrag om. Derimot skal vi bli 

bedre kjent med Svend Foyn. I 1860-årene la han grunnlaget for moderne industriell hvalfangst. Fra 1864 drev han eks-

perimentell hvalfangst i Finnmark, og han kombinerte tre faktorer: Harpun og granat ble bygd sammen til en moderne 

granatharpun og plassert i en ny type hvalbåt med  dampmaskin. Foyn bidro med finansiell støtte til misjonsvirksomhe-

ten og til oppførelse av arbeiderboliger, bedehus, skoler og barnehjem i Tønsberg. Han ble utnevnt til ridder av St. Olavs 

Orden i 1853, forfremmet til kommandør i 1870 og mottok storkorset i 1893. Men alt dette sikkert mye mer om Svend 

Foyn vil Bernt Christensen fortelle oss om på møtet. Og som vanlig i mai skal vi feire ALLES FØDSELSDAG. 

Torsdag 8. 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. Dette skulle vel 

være det rette tidspunkt for å handle inn det du trenger for å pynte opp til 17. mai og de andre 

helligdager som står for tur utover våren. Og etter at handlingen er over, benker vi oss ned ute 

eller inne (været bestemmer) og hygger oss med medbrakt kaffe og kaker eller hva du ønsker 

å ta med deg. Og det skulle ikke forundre meg om de ansatte også denne gangen har noen 

gevinster på lur til oss, slik at noen heldige kan dra hjem med mer enn det de har kjøpt. Ta 

gjerne med familie, venner og naboer. Men ikke ha for mange i bilen, kanskje blir det trangt 

på hjemveien med alt de har handlet. 

Våre Flittige Liser har sitt neste møte hos Anne Lise Berenger, Stoltenbergs gate 29 A, 3110 Tønsberg 

tirsdag 20. mai. Velkommen til en kveld med håndarbeid og hyggelig samvær. Noe du lurer på, ta kontakt med Anne 

Lise på telefon 92 85 27 87 eller på medlemsmøtet tirsdag 13. mai. 

Bowlingen fortsetter ut mai måned fredager fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. Håper vi sees. Sko og kule får du 

lånt, så du trenger ikke å ha med noe utstyr for å kunne delta. 

Vi gratulerer 1/5 Bjørn Kristiansen, 5/5 Turid Dalby, 12/5 Wenche 

Hanche, 13/5 Wilfred Aasheim, 13/5 Anne Lise Berenger, 15/5 Gunn Elisabeth 

Borge, 16/5 Solveig Sørensen, 18/5 Terje Skuterud, 22/5 Vidar Steen-Hansen, 

26/5 Anne Grethe Cook, 27/5 Tor Otto Sørensen, 29/5 Torstein Fossum 
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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 betraktninger 
Vi har lagt påsken bak oss og tar fatt på mai med alle dens festdager og annen fei-

ring. I mai er det jo mange konfirmasjoner og det betyr mye forberedelser og mas for 

mange. Håper i hvert fall du tar det rolig og setter av tid til å være sammen med gode 

venner. I mai skal vi jo ha vår tradisjonelle tur til Rønneberg Gartneri og vi har med-

lemsmøte tirsdag 13. mai. Håper å se riktig mange av dere på disse arrangementene. 

Linedance-kurset er ferdig for denne gangen. Hvor mye som sitter igjen er ikke godt 

å si, men jeg tror alle som deltok hadde mye gøy og sikkert føler en viss kribling i 

bena når de hører den rette musikken på radio. Kanskje blir det muligheter for et nytt 

kurs for de som ikke hadde anledning denne gang, eller hvis noen ønsker mer tre-

ning. 

På medlemsmøtet i april ble det bestemt at vi skal delta på Safari. Dette er et arrang-

ement på Quality Hotell i Tønsberg hvor alle organisasjoner og foreninger i Tøns-

berg-området kan få presentere seg. Det vil også bli foredrag om frivillighet, oppvis-

ninger og mye annet der. Foruten å dele ut informasjon om Sons of Norway og Ose-

berg satser vi på salg av lodder i vårt årslotteri og kanskje andre effekter. Og som et 

appropo til årslotteriet. Vi trenger gevinster som vi håper dere medlemmer kan hjel-

pe til med å skaffe. Oppstart til høsten. 

Som dere sikkert vet har det vært en lang, kald og snørik vinter i store deler av USA. 

Derfor har flere av medlemmene til vår søsterlodge Myrmarken i Marshfield, Wi-

sconsin satt kursen mot Norge og Vestfold i våres. Den første som kom var Anne 

Grethe Cook. Hun landet på 2. april og dro hjem igjen 23. april. Noen av våre medlemmer fikk gleden av å 

treffe henne før hun dro videre til familie og venner andre steder på Østlandet. Og den 29. april mottok vi Do-

rothy og Don Berg. 

Ser vi på kalenderen for våre 3 land vet vel alle at Norge feirer frigjøringsdagen 8. mai, 17. mai og 200 års ju-

bileum for grunnloven og 29. mai er det Kristi Himmelfartsdag. I Canada er det noen regioner som feirer Vic-

toria Day 19. mai. Ønsker du å hedre mor med en ekstra morsdag, har du sjansen 11. mai. Da feires nemlig 

Mothers Day i USA og 26. mai er Memorial Day. 

Våre revisorer har revidert regnskapet. Og samtidig har de lagt ned et grundig arbeide i å legge regnskapet vårt 

inn på data, slik at det blir enklere for fremtidige kasserere og revisorer å gjøre jobben sin. Dette gjør det også 

lettere å få lagt inn flere rubrikker for å splitte opp regnskapet enn det er mulig i en regnskapsbok. 

På medlemsmøtet i mai får vi besøk av Bernt Christiansen og vi skal feire Alles Fødselsdag. Velkommen. 

Brukte frimerker/aluminiumsringer 
Du husker vel å ta vare på alt av frimerker, postkort, telekort, ring kontantkort og alle andre plastkort i 

”kredittformat”, både norske og utenlandske. For at vi skal få registrert det i konkurransen mellom lodgen må 

dette innleveres på medlemsmøtet i mai. Husk også å ta vare på aluminiumsringene fra øl– og brusbokser. Det-

te skal leveres på kongressen i Egersund i juni, så fint om du har samlet mye innen den tid. Vi har allerede en 

god del liggende, men det er plass til mer. 

Utvandrerfestivalen i Kvinesdal avholdes i år i tiden 28. juni til 6. juli. Av mange små og store be-

givenheter vil vi her trekke frem Rekefesten på Feda onsdag 2. juli og Utvandrerfesten i Kvinesdalhallen lør-

dag 5. juli. Du finner mer info på www.utvandrerfestival.no 

WHY SENIORS STILL NEED NEWSPAPERS I was visiting my niece last night when I asked if I could 

borrow a newspaper. "This is the 21st century," she said. ??? I don't waste money on newspapers. Here, use 

my iPad." I can tell you this. That fly never knew what hit him. 
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