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  Pannekakefrokost
søndag 9/6 kl.12.00
Også i år arrangerer vi vår tradisjonelle
pannekakefrokost. I år er det Brit Wencke og
Raymond Kibsgaard som er vertskap. De
holder til i Havnåsveien 3 på Torød. Som
vanlig serverer vi amerikanske pannekaker
med sirup, kaffe og brus. Hesteskokasting
og natursti hører naturligvis også til på en
slik dag.
Og hvordan finner du så veien ut dit:
Følg riksvei 309 mot Tjøme (Kirkeveien).
Ca. 500 meter etter Skjervekiosken tar du
til venstre i Engåskrysset mot Strengsdal.
Følg denne veien til du kommer til et skilt
som viser mot Torød. Her fortsetter du til
du ser skilter med Oseberg Lodge på. Følg
disse og du er framme (forhåpentligvis). Er
du i tvil, ring vertskap på tlf.  33 38 47 81.
Det vil bli satt opp stort partytelt, så skulle
det komme noen regndråper, får vi samles
under der eller ta skydd et annet sted. Husk å
ta med campingstoler og campingbord.
Pris kr 40,- for voksne og kr. 30,- for barn.
Og for dette kan du spise pannekaker så lenge
vi har, du får kaffe og brus, mye frisk luft og
hyggelig selskap, litt sportslig aktivitet og
litt  hjernetrim. Kom da vel. Velkommen.

Vi ønsker alle Sons
of Norway-

medlemmer en riktig
god sommer

Velkommen til
Nøtterø Sparebanks

kantine, tirsdag
 11. juni kl. 19.00

Vi ønsker velkommen til det siste
medlemsmøtet før sommerferien. Vi
begynner som vanlig med en liten
forretningsdel, før vi tar fatt på den sosiale
delen av kvelden, som vi har valgt å kalle

�Hummer og kanari�
Hva som ligger bak det, får du vite dersom
du møter opp denne kvelden, men vi hadde
tenkt at dette kunne være en kveld hvor
medlemmene fritt kunne ta ordet og fortelle
en historie, en vits, lese et dikt, ta en trall.
Siden det går raskt mot sommeren, har du
kanskje et spesielt feriested litt utenom
alfarvei som du vil dele med andre. Kort sagt,
en herlig blanding av hummer og kanari. Og
selvsagt blir det kaffe og noe å bite, tid til en
prat med gode venner og en liten utlodning.

Vi gratulerer
12/6 Ingebjørg Kilde
13/6 Sandy Ginsberg
14/6 Torild Trolsrud
19/6 Tom Nilsen
 1/7 Jan Erik Christiansen
 4/7 Jan Ferner
17/7 Eli Strøm
 2/8 Ingun Rosten Larsen
 4/8 Ernst Østby

Tubfrim
Selv om fristen for å få med frimerker til
årets konkurranse er gått ut, er det bare å
fortsette å samle frimerker og telekort.
Tubfrim trenger alltid nye forsendelser, og
det kommer sikkert nye konkurranser. Vi
samlet inn ca. 4 kg til årets konkurranse.
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Fra presidentens skrivebord
Ja, så har vi kommet til juni og den tiden av året veldig mange
ser fram til, nemlig sommer og sol, ferie og late dager. Men
før vi kommer så langt, skal vi avholde pannekakefrokost og
medlemsmøte. Og 3 av våre medlemmer skal til Selbu på
D8-kongress. Her blir det forhåpentligvis vedtatt mange posi-
tive ting til beste for Distrikt 8 og Sons of Norway og mange
av delegatene treffes for første gang og knytter nye vennskap,
og mange “veteraner” treffer igjen gamle kjente. Vi ønsker
alle delegatene lykke til med den jobben de skal gjøre der.
At vi i våre egne rekker har mange dyktige medlemmer som
har noe å bidra med våre medlemsmøter, fikk vi et godt bevis
på på maimøtet. Dessverre hindret jobben meg i å være tilstede.
Kanskje jeg kan be om en reprisesending? Også på junimøtet
skulle det være god anledning til våre medlemmer å vise hva
de duger til som “underholdere”.
Dagen etter at jeg hadde postet maiavisen vår, dumpet et
purrebrev fra Minneapolis opp i postkassen til veldig mange
som allerede hadde betalt sin kontingent. Hvis det er noen
trøst, så var du i samme båt som omtrent alle andre SoN-
medlemmer i Norge. Det er dessverre fortsatt noen som ennå
ikke har betalt kontingenten for 2002. Jeg håper jo du fortsatt
vil være medlem i Sons of Norway/Oseberg Lodge og at du
iler til banken med giroen bare skatte- eller feriepengene har
kommet inn på kontoen din. Dette kan være den siste avisen
du mottar fra oss, dersom ikke kontingenten er betalt.
Skulle du i løpet av sommeren få besøk fra USA som ønsker
å treffe Sons of Norway-medlemmer, så slå på tråden, så
skal vi la jungeltelegrafen hjelpe oss å samle sammen til en
liten hyggekveld.
Så får vi drar på sommerferie, håper jeg så mange som mulig
benytter anlendingen til å komme på vår pannekakefrokost,
vårt junimøte eller sommeravslutningen til våre Flittige Liser.
Og dermed vil jeg ønske alle våre medlemmer med familie en
riktig god sommer, og ta det rolig så vi treffes like hele alle
sammen til høsten.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Norsk Høstfest i Minot
Har du tenkt deg til Norsk Høstfest i år, minner vi om at den
arrangeres fra 8/10 til 12/10.

Historien bak vårt navn
En av de tingene stifterne av vår organisasjon fokuserte på
under det første møtet i 1895, var navnet. Etter avstemning
vant  “Sønner av Norge”  med 14 mot 2 stemmer over “Brødre
av Norge”. Navnet er inspirert av 2 linjer fra Eskild Pedersens
kjente sang:
Sønner av Norge, det eldgamle rike.
Synger til harpens den festlige klang

Sommeravslutning for
våre �Flittige Liser�
Fredag 21. juni blir det sommeravslutning for våre flittige
damer hos Brit Wencke. Denne kvelden kan du la
håndarbeidet ligge igjen hjemme,  for nå skal det bare “festes”.
Av hensyn til innkjøp av matvarer, ønsker Brit Wencke
påmelding  på vårt medlemsmøte tirsdag 11. juni eller på telefon
33 38 47 81 senest 19/6. Det du skal drikke til maten og
ellers utover kvelden, tar den enkelte selv med seg. Salater
m.m. taes med etter avtale damene imellom. Beskrivelse av
veien til Brit Wencke finner du et annet sted i avisen vår.

Bowling
Også våre flittige bowlere har tatt sommerferien. Sesongens
siste bowlingkveld ble avholdt fredag 31. mai. Og som vanlig
den siste fredag i måneden, blir det avholdt en
handicapturnering, hvor resultatene ble som følger:
April: 1) Per 595. 2) Else Mari 517. 3) Arild 493. 4) Åsmund
489. 5) Wenche 470.  Mai:  1) Else Mari 56, 2) Sven-Anders
521. 3) Martin 473.  4) Solveig 466. 5) Arild 437.
Og synes du det blir lenge å vente helt til vi starter opp igjen
fredag 23. august, kan du jo slå på tråden til noen av bowlerne
å høre om vi skal møtes i hallen en kveld, enten en mandag, en
fredag eller en søndag, eller når det møtte krible i bowlinghånda.
Kanskje noen andre har det på samme måte.

Utvandrerfestivalen i Kvinesdal
Vi minner om denne årvisse festivalen som i år arrangeres i helgen 28/
6 - 30/6. Flere opplysninger om programmet sto i vår maiavis.

Noen gullkorn
Best friends are the ones who are always there for you
 ..... right?
Best friends are the ones who help you with your homework when
you are stuck ... right?
Best friends are the only people you can trust with your biggest
secrets .... right?

Midsummer`s Eve in Norway
Sankthansaften, the Norwegian term for the celebration of summer
solstice, is an enjoyable event for many Norwegians. On the evning
of June 23, or the closest Saturday to that date, bonfires small and
large can be seen on hilltops and coastlines across the country. It is
a festive occasion to gather round the bonfire and celebrate summer.
In Northern Norway, this time also represents the time of the Midtnight
Sun, or midnattsolen, when many stay awake the whole night, as the
sun never sets. Originally, this day was a pagan holiday honoring the
sun at summer solstice. However, when Norway became a Christian
country, the traditions became mixed with a celebration of the birth of
John the Baptist. Today, the holiday is an occasion for togethernes
and fun.                        From Sons of Norway Mini-presentation 24

Happy 4th of July


