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Velkommen til medlemsmøte tirsdag 14. februar kl. 

19.00 i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie torg 
Som alltid åpner vi med en liten forretningsdel. Her skal budsjettet for 2012 vedtas, og det skal velges delega-

ger til kongress i juni. Etterpå blir det kaffe m/nogot attåt, en liten utlodning og selvfølgelig blir det hyggelig 

prat rundt bordene. Litt hjernetrim skal det nok også bli. Og siden dette er Valentines Dag regner jeg med at 

lokalet er pyntet slik det sømmer seg på en Valentines Dag. Hjertelig velkommen alle sammen. 

Fredag 10. februar blir det bowling med sosialt 

samvær fra kl. 18.30 på Vallø Bowling/Redningen 
Den tradisjonelle, innbitte kappestriden mellom Horten og Tønsberg blir nå 

avløst av en vennligsinnet tvekamp mellom Osebergs medlemmer. Skulle 

noen fra andre lodger ønske å være sammen med, så bare kom. Det er ingen 

påmelding. Fint om alle kan møte opp senest kl. 18.15 på Vallø Bowling, slik 

at vi kan få fordelt banene og være klare til start kl. 18.30. Vi spiller 2 serier 

før vi forflytter oss over til Redningen. Her kan en bestille det en ønsker å spi-

se og drikke. Selv om du ikke skal bowle, er alle hjertelig velkommen som 

heiagjeng og etterpå bli med og spise og hygge seg utover kvelden. Kanskje 

vanker det en liten oppmuntring til noen heldige bowlere. Svaret på det får du 

i løpet av kvelden. Og passer det ikke for den 10/2, så bowler vi fortsatt hver 

fredag kl. 18.30, så det er bare å møte opp da. Sko og kule får du lånt i hallen, 

så manglende utstyr er ingen unnskyldning. Vi har nå reservert 4 baner hver fredag så det er plass til alle, med-

lemmer og familie, store som små. Håper vi sees i løpet av våren. 

Våre Flittige Liser Har sitt neste møte tirsdag 21. februar til vanlig tid hos Torild Trols-

rud, Sagatun 2 B, Revetal. Noe du lurer, på, ta kontakt på medlemsmøtet eller på tlf. til Torild 33062934. 

Frimerker/ringer på drikkebokser Du husker vel å ta vare på frimerke-

ne får du kaster konvolutten/kortet. Tubfrim bearbeider dem og selger dem videre. Det samme gjelder også 

telekort. Ta også vare på ringene fra drikkeboksene Disse blir smeltet om å blir brukt i produksjon av protes-

ter. Ta alt med på medlemsmøtene og vi sender dem videre.  

Vi gratulerer 
 3/2 Julie Lien, 5/2 Jon Philip Solem, 6/2 Oscar K. Kristiansen, 14/2 

 Leif  Dagfinn Isegram, 28/2 Nils Otto Opland,  

2/3 Tobias Kjønnerød. 

 

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 
Årets første medlemsmøte er over med godt besøk. Ekstra hyggelig at så mange av våre ”nye” medlemmer fra Horten hadde tatt tu-

ren denne kvelden. Denne kvelden var satt av for å diskutere hva vi skal gjøre utover i 2012. Flere gode forslag kom frem. Bl.a. en 

oppfordring til medlemme om å lage et 5-10-15 minutters foredrag om kjente norsk-amerikanere, kjente bygninger, presidenter/

andre kjente amerikanere, stater/byer og lignende som du har bodd i/besøk og som du tror andre kan være interesssert i. Dette som et 

supplement til andre foredrag samme kveld eller alene. Vi prøvde noe lignende i forrige årtusen med stort hell. En gang hadde vi et 

foredrag om Abraham Lincoln. Hadde det ikke vært for språket ville jeg trodde det var Abraham som holdt foredrag om seg selv. 

Hvem tar oppfordringen først? Hva med et innlegg om opprinnelsen til Valentins Day? Ellers vil de faste arrangementet fortsetter, 

også noen av dem i Horten. Oppslutningen om våre bowlingkvelder på Vallø Bowlingsenter er stigende, så nå har vi reservert 4 ba-

ner hver fredagskveld. Til den nå etter hvert så tradisjonelle bowling med sosialt samvær fredag 10/2 har vi reservert 5 baner så det 

er plass til alle. Bord på Redningen er også reservert, så her har du mulighet for en fredagskveld med litt sport og mye hygge. Håper 

vi sees, enten du skal bowle eller bare heie og være med på samværet etterpå. 

På medlemsmøtet i februar skal budsjettet for 2012 behandles. Forslaget ble lagt ut på januarmøtet slik at dere kan studere det i fred 

og ro hjemme. Husk å ta med kopien på februarmøtet. Det skal også velges delegater til D8-kongressen  jnni. Vi kan stille med 3 

delegater, men økonomien avgjør om vi skal sende 2 (som vi har gjort de siste gangene), eller full kvote. Vi må regne med ca. 5.500-

6.000 kroner pr. delegat, alt inkludert. Enten vi sender 2 eller 3 er presidenten selvskreven, slik at vi det skal velges 1 (2) delegater 

og 2 (3) varadelegater. Fint om dere også tenker over om det er forslag som vi kan sende inn til kongressen for behandling der.  

Som alle vet feires Valentine`s Day over hele verden den 14. februar. Og i Norge feirer vi Morsdag søndag 12. og Fastelavn søndag 

19. februar. Men i USA og Canada er det også andre spesielle dager. 

USA feirer 20. februar Presidents` Day. I gamle dager var det 2 fridager i USA, nemlig den 12/2 hvor en feiret Abraham Lincoln`s  

fødselsdag, og den 22/2 hvor en feiret Georg Washinton. I begynnelsen av 1950-tallet ble dette slått sammen til en dag, 20/2, hvor en 

feirer alle USA`s presidenter. 

I Canada feires Groundhog Day den 2. februar. Groundhog Day (Murmeldyrsdagen) er en festlighet som feires flere steder i Canada 

og USA. Hvert år den 2. februar hvor lenge vinteren kommer til å vare. Derfor drives et skogsmurmeldyr (engelsk: groundhog) ut av 

sitt bo. Om dyret ser sin skygge, forutsettes det at det er klart og lyst vær, pågår vinteren i ytterligere 6 uker. I andre deler av verden 

ble hendelsen kjent gennom filmen Mandag hele uken (originaltitel: Groundhog Day) fra 1993.  Og 20. februar feires Family Day i 

noen regioner. Og trodde du at Canada alltid har hatt Lønneblad i sitt flagg? Feil!! Canadas nasjonalflagg også kjent som Maple Leaf 

og l'Unifolié består av et hvitt senterfelt med et stilisert 11-hakket lønneblad på rød bunn. Det har vært i bruk siden 15. feb. 1965. 

Lønneblader har vært brukt som symbol på Canadas natur i ganske lang tid, i hvert fall siden 1700-tallet. Rødt og hvitt ble stadfestet 

av George V som  Canada nasjonalfarger i 1921, samtidig som landets våpenskjold ble fastsatt. Fra omkring 1868 og framover bruk-

te Canada en variasjon av red ensign som de facto nasjonalflagg. Tilhørigheten til Storbritannia var her symbolisert ved Union Jack i 

kantonen, mens det kanadiske ble uttrykt gjennom det sammensatte våpenskjoldet i flaggets frie ende.  

Sist søndag var 9 av lodgens medlemmer hos Thorleif Haug på den tradisjonelle ”bursdagsfeiringen” på Rica Park Hotell. Som alltid 

var det en hyggelig ettermiddag med gode venner og god mat. Det var representanter fra 5 lodger der, fra Arendal i sør til Eidsvold i 

nord. Likevel var det en liten skygge over det hele. Siden de ikke har fått valgt noe styre, ser det ut som nedleggelse av lodgen er 

neste skritt. Den endelige avgjørelsen blir tatt på et møte senere i vinter. 

Med broderlig hilsen Sven-Anders, redaktør og nybakt pensjonist 

Hva skjer utover i 2012? 
På medlemsmøtet ble følgende plan for året fastsatt. Endringer kan selvfølgelig skje. Foruten medlemsmøter 2. tirsdag i hver måned 

(unntatt juli), har våre Flittige Liser møter 3. tirsdag i måneden og det er styremøter 4. tirsdag. Vi spiller bowling hver fredag på 

Vallø Bowling. 14. mai drar vi til Rønneberg Gartneri i Hvittingfoss. Her kan vi handle det vi trenger for å pynte opp i hagen før 

17.mai til rabbaterte priser. Etterpå samles vi til en hyggestund med medbrakt kaffe og kake. En liten utlodning blir det også. Søndag 

10. juni blir det pannekakefrokost og fra 14.-17. juni er det D8-kongress. Vi planlegger et arrangement i Sandefjord i månedskiftet 

august/september. Og lørdag 10. november er det Thanksgivingfest. Mer info kommer i medlemsavisa utover året. Og endringer kan 

forekomme. Aktivitetsplanen er også lagt ut på vår hjemmeside. Den vil vi forsøke å holde så oppdatert som mulig. 

Good old Ole and Sven (not your editor)..... 
There was a Midwestern phone company that was going to hire one team of telephone pole installers, and the boss had to choose 

between a team of two Norwegian guys and a team of two Irish guys. So the boss met with both teams and said: "Here's what we'll 

do. Each team will be installing poles out on the new road for a day. The team that installs the most phone poles gets the job."  Both 

teams headed right out. At end of the shift, Pat and Mike, the Irish guys, came back and the boss asked them how many they had 

installed. They said that it was tough going, but they'd put in twelve.Forty-five minutes later, Ole and Sven, the Norwegian guys 

came back in and they were totally exhausted. The boss asked, "Well, how many poles did you guys install?"  Ole, the team leader 

wiped his brow and sighed, "Sven and me, we got three in." The boss gasped, "Three? Those two Irish guys put in twelve!"  

"Yeah," said Ole, "but you should see how much they left stickin' out of the ground. 

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

Kjønnerød T. 33368861 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Solveig  S. Kjønnerød T. 33368861/48127201 

 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 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skogsmurmeldjur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska

