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Onsdag 10. mai kl. 19.00 er det igjen tid for medlemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien Eik
En ny måned har startet og det igjen hyggelig å kunne ønske alle hjertelig velkommen til et nytt medlemsmøte på Speiderhuset. Som vanlig begynner vi møtet med en liten liten forretningsdel. Etterpå blir det hyggelig samvær rundt bordene
med kaffe og noe å bite i. Og siden det er mai følger vi tradisjonen med å feire ALLES FØDSELSDAG
Og med det kalde været vi har hatt den siste tiden, er det kanskje mange som drømmer seg til varmere strøk. Det kan
derfor kanskje være greit at Wilfred Aasheim kommer og forteller om sitt nye prosjekt, FERIEHUS I SYDEN.
Håper du lar båtpuss og hagearbeide få hvile denne kvelden og kommer på medlemsmøtet. Ta gjerne med en
venn og en gevinst til kveldens lille utlodning.

Torsdag 11. mai drar vi til Rom Hagesenter kl. 18.00
Som dere ser har vi byttet Hagesenter for å gjøre de nødvendige innkjøp til hagen. Men selv om vi har flyttet fra
Rønneberg Gartneri i Hvittingfoss til Rom Hagesenter skal alt være som det pleier. Enten du kommer fra
Tønsberg eller Horten, så følg Hortenveien til Jareteigen Montessoriskole. Her svinger du av
mot Slagen kirke. Det er også skiltet med Rom Hagesenter. Du kan selvfølgelig også kjøre
gjennom Slagendalen og ta inn på Robergveien ved Slagen kirke. Her er det anledning til å
handle alt du trenger av blomster og annet til hagen, blomsterkassene osv. Vi har rabatt på
det vi handler. 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 et godt tips: Ikke ha for mange i bilen, kanskje blir det trangt på hjemveien med alt dere har handlet. Er det noe du lurer på så ta kontakt på medlemsmøtet dagen før.

Sonemøte/Fellesmøte

Vi har de to siste årene hatt et fellesmøte på vårparten ute på Migrasjonsmuseet på
Hamar hvor vi har tatt opp diverse ting som vi mener er viktig for oss og våre lodger. Årets møte er satt til lørdag 27.
mai kl. 11.00 på Migrasjonsmuseet på Hamar. Det blir servert lunsj og kaffe m/noe å bite i. Pris p.p ca. kr. 70,- til å dekke utgiftene til kaffe og mat. Hvis det er noen fra Oseberg som ønsker å delta må du gi beskjed på medlemsmøtet den 10.
mai eller på mail til solveig.kjonnerod@sf-nett.no innen 15/5. Det hadde jo vært hyggelig om vi kunne fylle opp en eller
to biler. Forslag til agenda: Rekrutteringsarbeidet. Samarbeid om arrangementer. Norge er et lite land i SoN sammenheng, hvordan få det beste ut av samarbeidet mellom lodgene i vår sone. Åpen post (innkommende forslag). Og har du
noen så gi presidenten vår beskjed på medlemsmøtet eller pr. mail. Samme frist som påmeldingen.

Bowlingen fikk en brå slutt i år. 2. påskedag fikk vi telefon fra Irene om at på grunn av konkurs stengte bowlingen dørene etter påske. Forhåpentligvis er det noen som ønsker å drive Vallø Bowling videre, men inntil det skjer får vi
finne på noe annet å gjøre fredagskveldene.

Våre Flittige Liser

har sitt neste møte torsdag 18. mai hos Solveig Sende Kjønnerød, Kongslysveien 10,
Eik. Noe du lurer på, ta kontakt på medlemsmøtet eller på tlf. 48127201.

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

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 betraktninger
Kom mai du skjønne milde….. synges det jo så fint. Forhåpentligvis blir den måneden vi begynner på varmere enn den
vi nettopp har lagt bak oss. Å våkne opp til hvit bakke i slutten av april er ikke akkurat det vi drømmer om.
På april-møtet fikk vi se bilder og høre fra den flotte turen Liv og Odd Harald hadde hatt i USA sist sommer. De aller
fleste av oss har vi kjørt med bil rundt omkring i USA, men det er nok ikke så mange som har tatt båten fra New York til
Southampton hjem igjen. Hørtes ut som det var mange som kunne tenke seg det en gang i livet.
I april fikk vi også den triste beskjeden om at Vallø Bowling er konkurs, så de av oss som møtte opp Langfredag for litt
påskebowling var blant de siste som fikk bruke banene. Forhåpentligvis er det noen som drive videre. Vi får legge hodene våre i bløtt å finne en annen aktivitet inntil videre. Vi prøver jo å få i gang et lunch-treff siste torsdag i måneden. Foreløpig er vi ikke som mange som møtes, men det kan sikkert bli bedre med litt mer informasjon.
Som dere ser blir det Alles fødselsdag på mai-møtet. Da blir det sikkert mange gode kaker til kaffe-kosen. Foruten å ha
en felles feiring for alle våre medlemmer, hadde jo både Oseberg og Edvard Munch sine første møter i mai-måned.
Allerede dagen etter, den 11/5, er det tid for å gjøre de nødvendige innkjøp til balkongkasser og hagen. Selv om vi har
byttet ut Rønneberg Gartneri med Rom Hagesenter er opplegget det samme. Håper vi sees da.
Og lørdag 27/5 er det sonemøte på Hamar. I fjor var det samlet representanter fra Tønsberg i sør til Trondheim i nord,
totalt ca. 30 personer, hvorav 9 fra Oseberg. Hvor mange som kommer i år vites ikke, men det er viktig å komme sammen og utveksle ideer om lodgenes drift og bli kjent med hverandre. En trenger ikke sitte i styret for å bli med. Det er
viktig at alle medlemmer, aktive som passive, vet hva som skjer rundt omkring i Distrikt 8 og sonen vår.
Som alle sikkert skjønner, er det ikke bare medlemmene som blir eldre. Det gjør også lodgene. Litt under radaren fylte
Birkebeiner Lodge på Lillehammer 30. år 17/1. Leiv Eiriksson Lodge på Sandnes fyller 20 år 31/5. Dette feires i forbindelse med medlemsmøtet tirsdag 23/5 på Sivdamsenteret. De får da besøk av Knut Djupedal som skal fortelle om
”Restauration”, det blir underholdning ved sangkoret ”Hå Dur og Moll” og det skal spises kaker. Er det noen av våre
medlemmer som befinner seg i området den dagen synes de sikkert det er hyggelig med besøk fra andre lodger. Dalbuen
Lodge fyller 20 år 8/11 og feirer dette den 10/11. Dessverre er det samme dag som vi har Thanksgivingfest. Sist ut av
årets jubilanter er Ryfylke lodge som blir 20 år 29/11 og festen er fastsatt til 2/12. Mer info om dette kommer sikkert
senere hvis noen av våre medlemmer har lyst til å ta turen vestover å bli med på festene.
Mens vi her tenker mer på vår og sommer, er det også som tenker på neste vinter. Ski for Light 2018 avholdes 21.-28
januar på Tahoe-Donner Cross Country ski-arena i Truckee, California. Dersom vi ønsker å støtte, evnt. sende deltagere,
må vi betale inn kr. 1000,- innen 30/6. Tenk litt over det, så tar vi en avgjørelse på et medlemsmøte innen fristen går ut.
Fra D8-styret har vi fått melding om at neste styremøte avholdes på Thon Hotell Arena Lillestrøm 28.-30/9 og presidentmøtet avholdes samme sted 30/9. Siden vi skal arrangere kongressen i 2018 på Thon Hotell, Åsgårdstrand har D8 lagt
sitt styremøte til samme sted 16.-18. mars –18. Innen den tid bør vi være godt i rute med arrangementet. Etter sommerferien må vi tenke litt på hvilke komiteer vi trenger. Men dere kan jo allerede nå tenke litt på hva dere kan bidra med. Det
trengs folk til å skaffe annonser og produsere programmet, det skal sendes innbydelse til ordførere og evnt. andre vi ønsker å invitere, det trengs musikk til innmarsjen og åpningen av kongressen, det trengs litt underholdning både på come
together party torsdag kveld, før/etter middag fredag, før innsettelse av det nye styret lørdag kveld og musikk til banketten. Og vi trenger noen til å organisere husflidutstillingen. Og vi trenger noen til å sitte i sekretariatet. Selv om det er 13
måneder til åpningen finner sted, skader det ikke å la de små grå hjernecellene tenke ut hva hver enkelt kan bidra med.
Tar vi en titt på kalenderen for ”våre” 3 land ser vi at i Norge er det Arbeidernes Dag 1/5, 8/5 Frigjøringsdag 1945, 17/5
Grunnlovsdag og 25/5 Kristi Himmelfartsdag. I USA er det 1/5 Lojalitetsdag og Lovens dag, 4/5 Nasjonal Bønnedag,
14/5 Morsdag 15/5 Peace Officers Memorial Day, 19/5 Nasjonal forsvarstransports dag, 20/5 Væpnede styrkers dag,
22/5 Nasjonal maritimdag og 29/5 Memorial Day. På Canadas kalender finner vi 14/5 Mothers Day og 22/5 Victoria
Day (noen regioner).
Så gjenstår det bare å ønske dere alle hjertelig velkommen til våre arrangementer i mai og at vi alle kan feire Norges nasjonaldag i sol og godt vær så vi kan proppe i oss is og pølser uten å ha lue og votter på oss.
Sven Anders, redaktør

Du husker vel

å ta vare på ringene fra brus– og ølbokser. Og selvfølgelig klipper du at frimerkene fra all posten du får. Du kan også levere hele postkort, telekort osv. Ta alt med på et medlemsmøte så skal vi sørge for at det kommer videre til rette vedkommende.
Fredriksten Lodge 3-125
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 - 2. lørdag kl. 13.00
Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 - 3. lørdag kl. 18.30

