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Søndag 10/6 kl. 12.00
er det igjen tid for den årlige

pannekakefrokosten
Sted i år er hos fam. Kjønnerød,
Kongslysveien 10, Eik.
Som vanlig blir det servert amerikanske
pannekaker med sirup, brus til barna og kaffe
til de voksne. Det blir natursti, heste-
skokasting, utlodning og hyggelig samvær
med gode venner. Pris kr. 40/barn under 12
år kr. 20,-. Ta med bord og stoler.
Værforbehold. Er du usikker, ring 33368861
for å sjekke. Solen kan skinne på Eik mens
det regner andre steder, eller omvendt.

Utvandrerfestivalen
finner sted i Kvinesdal i tiden 30. juni til 8. juli.Fullstendig
program finner du på www.utvandrerfestival.no

Distrikt 8 25 år
Dette feires i Oslo 15. september på Thon
Hotell Vika Atrium kl. 19.00. Pris pr. person
er kr. 650,-. Antrekk mørk dress. Bindende
påmelding innen 1. sept. til Lully Hillestad,
Ludvig Karstensvei 3, 1064 Oslo.
Kuvertprisen betales til konto 70141098533
Pris for dobbeltrom er kr. 1095,-, kr. 895,-
for enkeltrom. Oppgi kode 3110982 ved
bestilling på tlf. 22014540. For å være sikker
på å få plass på samme hotell som festen må
bestillingen gjøres innen 1. august. Etter det
får du plass på det Thon hotellet som har
ledige plasser. Mer opplysninger i maiavisa
vår eller på medlemsmøtet i juni.

4. juli-feiringen
finner i år sted søndag 1. juli i Frognerparken, Oslo. Mer info
på www.accn.no

Tirsdag 12. juni kl.
19.00 er det igjen med-
lemsmøte i Tønsberg
Arbeiderforening,
Kammegata 5, Tønsb.
Det siste medlemsmøte før sommerferien
står for dør. Og som vanlig åpner vi møtet
med en liten forretningsdel før vi går over til
det sosiale med en liten matbit, kaffe og
utlodning.
Kveldens gjest - underholder - er Hjalmar
Andersen, kanskje bedre kjent som

Hjallis
Håper alle som liker å høre en god historie
kjenner sin besøkelsestid og kommer på vårt
junimøte. Hjertelig velkommen.

Vi gratulerer
 2/6 Gunnar M. Hanssen
12/6 Ingebjørg Kilde
13/6 Jeffrey Roy
1376 Sandy Ginsberg
14/6 Torild Trolsrud
 1/7 Jan Erik Christiansen
 2/7 Kari Mette Ringdal Helle
 4/7 Jan Ferner
17/7 Eli Strøm
23/7 Sondre A. Kjønnerød

Vår Flittige Liser
har sin sommeravslutning fredag 15. juni hos Solveig S.
Kjønnerød, Kongslysveien 10, Eik. Mat kjøpes inn av
felleskassa, men det du ønsker å drikke må medbringes. Av
hensyn til matbestilling er det fint om du gir beskjed på møtet
eller ringer innen 12/6 33368861.

Tirsdag 5. juni
kl. 18.00 er det igen tid for den årlige bueskytterkonkurransen
mellom Edvard Munch og Oseberg. Under den sosiale delen
serverer Edvard Munch Lodge pølser med tilbehør. Ikke grill-
ing i år. Samme sted som tidligere.

Søknad om medlemskap
Geir Olsen, Pytterønningen 21, 3145 Tjøme søker om
medlemskap i Oseberg Lodge
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Juletur til New York
Terje Vigen Lodge, i samarbeid med Solheim Tours A/S i Froland,
inviterer igjen til en førjulstur med mye innhold! Vi starter fra Norge
søndag 25. november, og er tilbake igjen tirsdag 4. desember. Dersom
du ønsker å reise over tidligere for å besøke familie og venner, og
kanskje feire Thanksgiving i USA, så er det fullt mulig.
”Hovedattraksjonen” er et weekend-opphold på Land of Vikings,
sammen med Sons of Norway-medlemmer fra 3. distrikt. Her blir det
dans og juleprogram i fleng, og muligheter for mye sosialt og godt
samvær  Programmet dag for  dag: Søndag 25/11: Felles flytur Kjevik
– Amsterdam – Newark for dem som ønsker det. Så installerer vi oss
på ”Pers hotell”,  Crowne Plaza Monroe i New Jersey, der vi skal være
i tre netter. Fint og greit hotell! Mandag 26/11 og tirsdag 27/11:
Begge disse dagene tar vi turen inn til Manhattan.Onsdag 28/11: Så
setter vi kursen sørover. Det blir tid til litt julegaveshopping på et av
de mange flotte handlesenterne på veien. På ettermiddagen kommer
vi til Kennett Square rett vest for Philadelphia. Vi spiser her før vi
kjører videre til den lille byen New Holland i Lancaster County. Her
blir vi i to netter. Torsdag 29/11: Hele dagen tilbringes i Lancaster-
området. .Fredag 30/11: Vi reiser fra New Holland og kjører mot det
nordøstre hjørnet av Pennsylvania, helt på grensa til New York State.
Der finner vi det bitte lille stedet Sherman, og Land Of Vikings, eller
”LOV” som det kalles, Sons of Norways flotte leirsted .Lørdag 1/12:
Hele dagen på LOV. Mulighet for å gå tur i de vakre omgivelsene, ta
enda en kopp kaffe ved peisen, eller kanskje lære litt norsk folkedans?
Om kvelden blir det musikk og dans, en gild utlodning (alle tar med en
liten gevinst hver), og mye prat og moro.Søndag 2/12: Etter frokost
setter vi kursen mot New Jersey igjen Mandag 3/12: Last minute
shopping (?) og hjemreise.Tirsdag 4/12: Hjemme i Norge igjen midt
på dagen. Pris for moroa:- Turpakke i USA fra søndag 25/11 til
tirsdag 4/12 kr 7900 pr. pers i dobbeltrom - Tillegg for enkeltrom kr
3000. - I tillegg kommer flybilletten,. dere kan velge om dere ønsker å
bestille denne gjennom oss (dvs. OK Reiser i Kvinesdal) eller ordne
det selv. Vi må ha 10 påmeldte for å gjennomføre turen. Hva er
inkludert: - Seks netter på hotell/motell med frokost- All transport i
USA- Inngang til Longwood Gardens- Stor lunch på Good’N’Plenty-
Juleshow i Lancaster- Opphold i dobbeltrom på Land of Vikings med
helpensjon, fra fredag kveld til søndag formiddag (fem måltider +
snacks).Så vil vi nevne at opplegget på Manhattan er basert på en
god del gåing (i tillegg til subway og taxi), den beste måten å oppleve
en by på, sånn at dere er forberedt på det. Påmelding innen 01/08-
2007 til Solheim Tours A/S ved Kristin og Terje Solheim. Tlf.
37038795/46813409, email: tesolh2@online.no, eller per post:
Solheim, 4820 Froland. For de som ønsker det er det fullt mulig å ta
fly fra Torp i steden for Kjevk. I fjor kostet flybilletten ca. kr. 4.500,-
Dette er kortversjonen av turprogrammet. Ønsker du fullstendig
program ta kontakt på medlemsmøtet  i juni eller kontakt  Sven-Anders
eller arrangøren

God sommer til dere alle

Fra redaktørens skrivebod
Vi har lagt bak oss en hektisk maimåned med medlemsmøte,
messeopptog/stand, Gartneritur og bowlingavslutning.
Før vi tar sommerferie skal vi gjøre unna en hektisk junimåned
med bueskytterkonkurranse mot Edvard Munch Lodge,
pannekakefrokost og medlesmøte. Alt dette kan du lese om
andre steder i avisa.
Turen til Rønneberg Gartneri ble som vanlig hyggelig. Skal en
dømme ut fra de fulle handlevognene ble det nok mange vakre
blomsterbed hos Osebergs medlemmer til 17. maifeiringen.
Den hyggelig betjeningen er også rause med gaver til vårt lille
lotteri som vi avholder i gartneriet etter stengetid mens vi koser
oss med medbrakt kaffe og noe å bite i. Fikk du ikke vært
med i år, neste år har vi avsatt onsdag 14. mai for et besøk.
Takk til alle som deltok i Messeparaden fra Tollboden til
Messeområdet og som gjennom hele messetiden hjalp til med
å bemanne vår stand. For de som ikke fikk sett opptoget
“live” har sikkert forsatt sjansen på tbTV.
Første dag på standen fikk vi besøk av Runar som kunne
fortelle at hans oldefar hadde vært medlem og også tegnet
forsikring i SoN. Senere kom han opp med en kopi av
forsikringsbeviset. Hans oldefar hadde vært medlem av Terje
Vigen Lodge 17-001 i Two Harbors, Minnesota og forsikringen
var tegnet 3/11 1903. Vi fikk også god kontakt med Oddbjørn
som var medlem i Nordkap 215-03 i Baltimoore siden 1966.
Han bodde nå i Tønsbergområdet, så kanskje det er på tide
med en overgang. På den siste dagen fikk vi besøk av en
familie som var medlem i Nansen 410 i New York. De var på
familiebesøk i Tønsberg. Ellers var det flere innom som hadde
vært i kontakt med SoN i USA på forskjellige måter. Den
kortsiktige gevinsten ble en ferdig utfylt medlemsblankett, men
forhåpentligvis kommer flere av de som ble delt ut inn senere
når folk har fått lest litt mer om SoN og Oseberg Lodge.
Uansett vi fikk vist oss frem både i byen under paraden og på
messa. Vi fikk også god kontakt med den nystarte Tønsberg
titans Cheerleaderklubb. Kjenner du jenter og gutter i alderen
13 år og oppover som kunne tenke seg å bli Cheerleadere, ta
kontakt med Maritha Skjauff på tlf. 93867692. De skal ha
sin første offisielle opptreden i Sem idrettspark 18. juli. Forøvrig
trener de i Tønsberg Idrettshall.
Så håper jeg du tar deg tid til å komme på et av våre
arrangementer i juni. I juli har vi ikke fastlagt noe program,
men vet du om amerikanere på besøk i området, så ta kontakt
så kanskje vi kan få til en kveld sammen.
I august møtes vi sammen med Edvard Munch Lodge til
grillaften på Karistua tirsdag 7. august. Mer om dette i neste
medlemsavis som utkommer i månedsskiftet juli/august.

Med broderlig hilsen Sven-Anders


