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Tirsdag 12. juni kl. 18.00 blir det 

medlemsmøte og bueskyting i Horten 
Denne tirsdagen samles vi i klubbhuset til Horten Bueskyttere for å avslutte 

vårsesongen. Vi begynner som alltid med en liten forretningsdel før vi trekker 

utendørs. Her blir de som ønsker å prøve seg med pil og bue delt inn i lag, men 

de andre kan sitte å kose seg med hyggelig prat og kanskje en kaffekopp. Etter 

hvert blir det noe å bite i. En liten utlodning blir det også. Så jeg håper riktig 

mange finner veien til møtet den 12/6. Følg veien mot fergekaia, men fortsett 

rett frem forbi i den rundkjøringen og fortsett videre langs de store lagerbygningen til Norsk Stål. Etter hvert 

vil du se en Rema 1000 butikk. I den rundkjøringen holder du til høyre slik at du får butikken på venstre hånd. 

Forsett så til du kommer inn i en båthavn og hold da til venstre så vil du se banen. 

Søndag 10. juni kl. 12.00 er det pannekake-

frokost  på Eik 
Vi samles i hagen til fam. Kjønnerød, Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg. Her blir det servert ame-

rikanske pannekaker med sirup, kaffe og brus til barna. Det blir muligheter for å teste kunnskape-

ne sine på en natursti og vi  tester oss i hesteskokasting. Ta med familie og venner. Pris kr. 20,- 

for barn under 12 år/ellers kr. 40,-. Fint om du kan ta med stoler og bord. Vi har en del men det er 

fint om du kan ha noen ekstra med i bilen. Det blir premiering i de ulike konkurranser og en liten 

utlodning. Er du usikker på veien eller om det blir noe arrangement pga. usikkert vær, så ta kon-

takt på telefon 48 12 72 01/94982981 eller 33368861. 

Lotteri Også i år tar styret sikte på å avholde vårt tradisjonelle årslotteri. Dersom du kan være 

behjelpelig med en liten gevinst, så ta kontakt med noen i styret eller på et av møtene. Vi regner med å starte 

opp i månedsskiftet august/september med å dele ut loddark til medlemmene og sitte rundt på butikksentra. 

Bowlerne Våre har nå tatt sommerferie. Vi starter opp igjen medio august så vi kommer i noenlunde 

form før vi drar til Arendal helgen 8,-9. september. Mer info om dette i neste avis. 

Vi gratulerer 
12/6 Ingebjørg Kilde, 13/6 Sandy Ginsberg 15/6 Reidar Christoffersen, 14/6 Torild 

Trolsrud, 1/7 CANADA DAY 2/7 Kari Mette Ringdal Helle, 4/7 Jan Ferner 4/7 

 INDEPENDENCE DAY USA 15/7 Dennis G. Sørensen, 17/7 Eli Strøm  

19/7 Jan Wettre  Thorsen, 23/7 Sondre Kjønnerød 29/7 Brit Ekman Gjertsen. 

 

B 

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 betrakninger 
Forhåpentligvis kan vi si at sommeren har kommet. Etter en varm og fin pinse er det meldt litt kaldere noen dager, men 

ingen nedbør. Og det passer bra for undertegnede som holder på å beise hus og garasje. Forhåpentligvis er alt klar innen 

hagen blir fylt av pannekakespisere senere i juni. Men før vi kommer så langt har mye skjedd. 

På maimøtet koste vi oss med deilige kaker i anledning Alles Bursdag. Og Eddie ga oss et fint reisebrev fra Route 66. 

Fint med medlemmer som stiller opp og baker kaker og tar på seg underholdning på møtene. Forsett med det. Mandag 

14/5 hadde mange tatt turen til Rønneberg Gartneri for å kjøpe inn nødvendig utstyr for å gjøre det vakker hjemme til 17. 

mai og pinse. Ja, helt fra Thorleif Haug Lodge i Drammen hadde noen tatt turen. Etter innkjøpene hygget alle sammen 

seg inn med medbrakt kaffe og kaker. Og Rønneberg stilte også i år villig opp med gevinster slik at alle dro hjem med 

mer enn de hadde kjøpt. En hyggelig kveld ble det. Og vi har avtalt tid også til neste år for de som ikke rakk det i år. 

Juni måned blir for mange en aktiv SoN-måned. Det begynner fredag 8. juni med at våre Flittige Liser avslutter sin vår-

sesong. Og søndag 10. juni er det pannekakefrokost med alt det som hører til her. Ta med hele familien og venner og 

spis pannekaker på amerikansk vis. Tirsdag 12. juni er det så tid for siste medlemsmøte før ferien. Men allerede torsdag 

14. juni drar våre 2 delegater og ledsager til Bryne for å delta på D8 kongressen. Og 20. juni håper jeg mange tar turen til 

brygga i Tønsberg for å overvære sjøsettingen av ”nye” Osebergskipet. Kommer du? Kanskje kommer kongen? Dron-

ning Sonja kommer i hvert fall for hun skal foreta dåpen. 

Glemte du å feire Farsdagen i februar? Eller synes du far fortjener en dag ekstra? Søndag 17. juni er det i hvert fall 

Father`s Day i USA. I Canada feires National Aborginal day torsdag 21. juni for å minnes og hedre de første innbyggere 

i landet. Dagen ble første gang feiret i 1996. 

Som kjent ble vår søster lodge Fredriksten 100 år 12. februar. Men dagen ble feiret den 28. april og i den anledningen 

sendte vi et Vikingskip og gratulasjoner over dammen. Vi har nå fått et hyggelig takkebrev med bilder og et eksemplarer 

av heftet de lagde i forbindelse med 100 års dagen. Der kan vi lese av våre 2 lodger ble søsterlodger i 1986. Fra takke-

kortet siterer jeg bare litt: ….. Gaven og de gode ønskene dere gav oss, får oss alle til å innse for en utrolig flott organisa-

sjon Sons of Norway er for oss alle. ….. Resten kan dere se og lese selv på medlemsmøte. Og apropos søsterlodger. Fra 

vår søsterlodge Myrmarken Lodge i Marshfield Wisconsin har Anne Grethe og Dick tatt turen til Norge. Så lørdag 26. 

mai fikk vi feiret Anne Grethes bursdag med skikkelig amerikansk picknik i nydelig vær i de dype skoger i Andebu. Vi 

skal hilse til alle lodgens medlemmer. Som alltid har de travelt Foruten besøk her skal de videre til Moss, Trondheim og 

feire datterens bryllup i Danmark før turen går hjem til Wiscosin etter 3 uker på reisefot. 

Alle har vel hørt ordtaket om at Det er umulig å lære en gammel hund å sitte? Vi har startet et tilsvarende prosjekt om å 

lære en gammel mann å bruke mobiltelefon. Vi har nemlig sagt opp vår hjemmetelefon 33368861 fom. 1. juli. Så heret-

ter treffes undertegnede på mobil 949 82 981. Men jeg har fulgt rådet fra alle IT-eksperter: Ha en back-up. Og min er 

Solveig som treffes på 48127201. Og så har jeg jo e-post. Og skulle alt det svikte så er det fortsatt mange hyggelig da-

mer og menn som kjører rundt i sine røde biler og reklamerer med at de lever av å levere. Så fortsatt får nok både fut og 

godtfolk tak i meg, selv uten hjemmetelefon. 

Så håper jeg å se riktig mange av dere på et eller flere av våre arrangementer i juni. Og til dere jeg ikke ser: 

HA EN GOD SOMMER OG KOS DERE MED FAMILIE OG VENNER   Sven-Anders, redaktør 

Våre Flittige Liser 
Har sin sommeravslutning hos Solveig Sende Kjønnerød, Kongslysveien fredag 8. juni til vanlig tid. Mat blir kjøpt inn 

på felleskonto, men det du ønsker å drikke til maten og utover kvelden må medbringes. (Vann og kaffe er unntatt). Er det 

noe du lurer på så ta kontakt med Solveig på Telefon 48127201. 

Utvandrerfestival Kvinesdal/ 

4th of July Oslo 
I Kvinedal feires Utvandrerfestivalen i tiden 23. juni til 1. juli. Det er mye som skjer 

denne uken. Hele programmet finner du på www.sorlandetutvandrersenter.no Og i 

Frognerparken i Oslo feires USA`s Independence Day søndag 1. juli. Hele program-

met finner du på www.accn.no  

Pres. Torild Trolsrud T. 33062934 tor-trol@online.no Vp.: Solveig Sørensen T. 33474995 toot-soe@live.no Sekr./red. Sven-Anders 

Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Solveig  S. Kjønnerød T. 48127201 

 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Akt. Leder Else M. Christiansen T. 91889368. Medl.sekr. Anne Lise Berenger  T. 92852787  

annelise3140@hotmail.com Marshall Kari Bjerkgård  T. 33368884. Wenche  Jacobsen T. 45204780  

Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596  

Søster Lodger: Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00 

    Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des. 

    Trolldalen Lodge 6-139 American Legion Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30 


