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Tirsdag 10/6 møtes
vi i kantina til Nøt-
terø Sparebank, Teie
til vårens siste med-
lemsmøte kl. 19.00
Forhåpentligvis står en fin sommer foran oss,
og det er tid for uteaktiviteter. Også på dette
medlemsmøte begynner vi med en liten
forretningsdel før det blir tid til en sosial stund
med kaffe og noe å bite i. Denne kvelden er

det medlemmenes aften
Her blir det fritt fram for en vits, en historie,
en sang eller hva du måtte ønske å by på. Og
en liten utlodning blir det også, så ta gjerne
med en liten gevinst hvis du har anledning.

Vi gratulerer
 2/6 Gunnar Morris Hanssen
12/6 Ingebjørg Kilde
13/6 Jeffrey Roy
13/6 Sandy Ginsberg
14/6 Torild Trolsrud
15/6 Reidar Christoffersen
17/6 Tom Erik Green
 2/7 Kari Mette Rindal Helle
 4/7 Jan W. Ferner
17/7 Eli Strøm
23/7 Sondre Kjønnerød
 2/8 Martin Bjerkgård
 2/8 Ingun Rosten Larsen

Bueskyting
Tirsdag 3/6 kl. 18.00 er det igjen tid for den
tradisjonelle bueskytingen mot Edvard
Munch  Lodge i Horten. Håper mange har
anledning til å møte opp til en sosial kveld
med et sportslig aspekt. Vertene står for
bevertningen.

Søndag 15/6 kl. 12
blir det igjen panne-
kakefrokost på Eik
nærmere bestemt hos fam. Kjønnerød,
Kongslysveien 10. Vi følger tradisjonene og
serverer amerikanske pannekaker med
tilbehør, kaffe og brus. Og selvfølgelig blir
det en liten natursti, hesteskokasting og
hyggelig samvær med gode venner fra fjern
og nær. Pris kr. 40,-/barn under 12 år kr. 20,-
Ta med bord og stoler., og gjerne  familie/
venner. Værforbehold. Er du usikker ring
33368861/48127201 - været på Eik behøver
ikke være det samme som der du bor.

Våre Flittige Liser
har sin sommeravslutning lørdag 28. juni kl.
18.00 hos Solveig S. Kjønnerød, Kongs-
lysveien 10, Eik. Mat kjøpes inn felles, men
det du ønsker å drikke til maten og senere på
kvelden på medbringes. Av hensyn til innkjøp
av mat ønskes påmelding innen 15/6.

Søndag 29. juni
feires 4th of July i Frognerparken i Oslo.
Ønsker du vite mer om programmet, gå inn
på www.accn.no

---------------------------------------------------

Skal du til USA/CANADA?
OK-reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
med ektefeller 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 betrakninger
Endelig ser det ut til at sommeren har kommet, og da passer
det jo bra at at vi står foran det siste innearrangementet før vi
tar fatt på en rekke arrangementer utendørs.
Men før vi ser fremover, tar vi et lite tilbakeblikk på
maimøtet.Vi hadde besøk av Linn Therese som underholdt
oss med selvlagede sanger. Dette falt i god jord og jeg både
tror og håper Linn Therese får et godt salg av sin nye CD som
kom i salg 26. mai. Håper vi hører mer fra henne på et senere
møte. Ellers feiret vi Alle Fødselsdag, og hyggelig var det jo
at vår sekretær hadde bursdag den dagen og at to fylte dagen
før. De medbrakte kakene fikk virkelig bein å gå på. Hyggelig
var det også at vi kunne ønske 2 nye medlemmer velkommen.
Dagen etter medlemsmøtet dro flere medlemmer opp til
Rønneberg Gartneri og gjorde innkjøp til hage og
blomsterkasser. Så mye ble handlet (og vunnet) at noen nok
kunne trenge en større bil. Etter at alle hadde handlet ferdig
samlet vi oss ute med medbrakt kaffe og kaker. Betjeningen
stilte opp med masse fine gevinster, så praten og loddsalget
gikk livlig for seg. Så hold nå av onsdag 13. mai 2009
Når det gjelder vårens siste innendørsmøte satser vi på at det
blant medlemmene finnes mange gode historieforteller og at
noen kanskje bidrar med en sang. Kort sagt, DU bestemmer
innholdet denne kvelden.
Det første utearrangementet finner sted allered 3. juni i Horten
da vi skal ha den tradisjonelle bueskytingen mot Edvard Munch
Lodge. Foruten den sportslige delen står vertene for en liten
servering, og det blir også tid til hyggelig samvær.
Den 15/6 blir det pannekakefrokost ute i det grønne hos Fam.
Kjønnerød på Eik. Vi følger det tradisjonelle opplegget.
Og i august blir det først grillaften på Karistua sammen med
Edvard Munch Lodge og litt senere båttur til Østfold. Alle
arrangementer er/blir nærmere omtalt i avisa vår. Håper du
har tid til å delta på ett eller flere av disse arrangementene.
Bare 2 dager etter vårt medlemsmøte drar vår president og
visepresident til Ryfylke og D-8 kongressen. Her møter de
representanter for de andre lodgene i Norge. På kongressen
skal de behandle de sakene som er sendt inn samt velge nytt
D-8 styre. Det skal også velges delegater som skal
representere Norge på den internasjonale kongress i USA.
Torild har deltatt på flere kongressen, og det er ikke første
gang hun feirer bursdag sammen med mange SoN-venner.
Solveig er “førstereisjente” i kongress-sammenheng, men jeg
er sikker på at begge 2 vil gjøre en god jobb for Oseberg.
Mer fra kongressen og andre arrangementer kan du lese om
i vår augustavis. Håper vi sees på minst ett av dem.
Til alle i styret: Takk for en flott gjennomført vårsesong.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Nye medlemmer
På maimøtet ble Reidar Christoffersen og Per
Aas opptatt som medlemmer. Velkommen til
Oseberg Lodge og Sons of Norway.

Utvandrerfestival
i Kvinesdal fra lørdag 28.juni til søndag 06. juli 2008
Fra det innholdsrike programmet nevner vi følgende arrangement:
Rekefesten på Feda onsdag kveld den 02.07. - Åpent hus i
Lister utvandrermuseum fredag 04.07. - Konsert ved Secret
Garden på Utsikten Hotell fredag kveld 04.07. - Get together
party på Utsikten Hotell fredag kveld 04.07.  -Utendørsarrangement i
Liknes sentrum lørdag 05.07.- Med bla. konsert ved Hanne
Krogh med nylaget utvandrerprogram. - Det blir også en stor utvandrer
parade gjennom sentrum, der vi håper mange andre   lodger også
deltar.- Utvandrerfest i Kvinesdalhallen lørdag kveld 05.07. -
Avslutningsfest i Sarons Dal hallen søndag kveld 06.07.
Følgende  gjester kommer: Internasjonal president i  Sons of Norway
Ted Fosberg, Hillary Olsin-Windecker fra den Amerikanske
ambasaden, Statsråd Tora Asland,
Tom Skattum, krigsveteran fra 99. Infantry Battalion. President i
distrikt 8 Ole Hillestad, På Torvet kan dere også beundre det flotte
Utvandrermonumentet for Sørlandet. På utvandrerfesten i
Kvinesdalhallen skal vi ha en høytidelig innmarsj, der de
tilstedeværende lodger marsjerer inn under sine faner og flagg før
nasjonalsangene synges. Dersom mange av lodgene møter opp vil
representanten fra ambassaden og alle de andre gjestene få et bevis
på at det norsk amerikanske miljøet fremdeles er levende i Norge.
Overnatting  på Utsikten Hotell. Priser: Dobbelt rom inkl. frokost     kr.
600,- pr.person Tillegg for enkelt rom  inkl.frokost  kr. 400, - Rafoss
Hotell. Tlf. 38350388  Dobbelt rom inkl. frokost kr 438,- pr. person
Tillegg for enkelt rom kr.  222,-
Påmelding til Toralf Haugland tlf. 38350434 innen 15. 06. 08
Mail: toralfha@online.no
 Se også    Hjemmeside: www.sorlandetutvandrersenter.no

Tubfrim
Etter medlemsmøtet i mai sendte vi avgårde en pakke på 2,84
kg til Tubfrim. Men allerede fra junimøtet fortsetter vi å motta
frimerker/telekort, så det er bare å fortsette å samle.

Tur til Engelsviken
16. august planlegger vi en tur med Flybåten
fra Tønsberg til Engelsviken. Båten koster
kr. 220,- t/r, 25% honnørrabatt. Båten bruker
40 minutter over fjorden. Her er det
muligheter for enten å ta buss til Fredrikstad
og vandrer litt rundt i Gamlebyen eller bruke
dagen i Engelsviken og bl.a. nyte den gode
fiskesuppen. Flere har allerede meldt seg på, men det er
plass til deg også. Lister ligger ute på medlemsmøtet, eller ta
kontakt med Torild eller Else Mari på telefon og meld deg på.

GOD SOMMER OG GOD TUR


