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Tirsdag 12. februar er det igjen tid for medlems-

møte på Hassum, Bøgata 64 Slagendalen kl. 19.00 
Så er det igjen tid for medlemsmøte, og som i januar møtes vi i våre nye møtelokaler. Vi begynner som vanlig 

med en liten forretningsdel, før vi går over til det sosiale og hyggelig prat rundt bordene, litt å bite i og en liten 

utlodning. Denne gangen får vi besøk av Freddy Nilsen fra 

Jarlsberg Bussreiser 
Så kanskje kan du få noen ideer om en bussreise i påsken eller til sommeren. De kan tilby reiser både uten– og 

innenlands, en-dags, weekend og ukes-turer.  Kom på møtet så kanskje du finner som passer for deg og dine. 

Fredag 15. februar blir det bowling med sosialt 

samvær fra kl. 18.30 på Vallø Bowling/Redningen  
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 Red-

ningen. Her kan en bestille det en ønsker å spise 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 van-

ker det en liten oppmuntring til noen heldige bowlere. Svaret på det 

får du i løpet av kvelden. Og passer det ikke for den 15/2, 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 5. februar til vanlig tid hos Else Mari Christiansen, Gau-

terødveien 71 A, 3114 Tønsberg, vis-a-vis Kiwi Gauterød. Noe du lurer, på, ta kontakt på tlf. til Else Mari 

91889368 eller 33386029.  

Frimerker/ringer på drikkebokser Du husker vel å ta vare på frimerkene før du kaster kon-

volutten/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 proteser. Ta alt med på medlemsmøte-

ne og vi sender dem videre.  

Vi gratulerer 3/2 Julie Lien, 5/2 Jon Philip Solem,  

6/2 Oscar K. Kristiansen, 9/2 Ranveig Moen, 14/2  

Leif Dagfinn Isegram,  24/2 Else-Margrethe Hafredal, 

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 
Selv med nytt møtelokale var det gledelig mange som fant veien til vårt medlemsmøte i januar. Og jeg fikk inntrykk av 

at lokalene falt i smak hos alle, så her kommer vi nok til å få det bra utover året. Og best av alt, her ser det ut som vi kan 

få vår egen lille krok til gaver og ting vi inntil nå har hatt liggende hjemme hos ulike styremedlemmer. Alle kjenner vel 

uttrykket Å komme ut av skapet. Denne gangen er det skapet selv som har kommet ut fra sitt lager. Da lodgen ble startet 

i 1981 hadde vi i mange år våre medlemsmøter på Grand Hotell. Her ble det kjøpt inn et fint skap hvor vi kunne ha gjen-

stander som lodgen fikk. Da lodgen flyttet sine medlemsmøter til Nøtterø Sparebank var det ikke mulig å få med seg 

skapet. Men takket være Svein Ivar Egrem som både var hotelleier og medlem, fikk vi lov å ha skapet stående på Grand. 

Dette sto slik plassert at alle som besøkte hotellet kunne se at Sons of Norway var representert i Tønsberg. Etter hvert 

har Grand byttet eier og gjennomgått flere ”ansiktsløftninger”. Skapet ble derfor satt i kjelleren hvor det dessverre har 

vært innbrudd, noe også vårt skap fikk besøk. Skapet ble noe ødelagt, og noen gjenstander er borte. Skapet er nå hentet 

og plassert på Hassum. På medlemsmøtet i januar tok Frits Dalby med seg dørene og han har nå satt inn nytt glass og 

foretatt en liten finish. Det samme har Arild Hassum gjort, så skapet  er snart klart til å bli fylt opp igjen. Det er ingen 

sak å få ting gjort når en har så mange positive og velvillige medlemmer som står klar til å ta et tak når det trengs. 

En liten titt på kalenderen viser at det i februar er en del hellig- merkedager i ”alle tre land”. I Canada er det 2. februar 

Groundhog Day og 18/2 er det i noen regioner Family Day. 14. februar er det selvsagt Valentine`s Day både i Canada, 

USA og Norge.  USA feirer 18/2 President`s Day. I Norge bør vi merke oss søndag 10/2. Da er det både Fastelavn og 

Morsdag. Morsdagen er en hedersdag for mødre, som feires på varierende dato i forskjellige land. Det er en amerikansk 

opprinnelse, men dagen har slått rot også i Norge. Ann Marie Reeves Jarvis, en ung, hjemmeværende mor fra Appalan-

chene, forsøke under borgerkrigen å forbedre de sanitære forholdene gjennom det hun kalte ”Mothers Friendship Day”. 

Også Julia Ward Howe jobbet for fred og forsoning etter borgerkrigen, og grunnla ”Mothers Day for Peace”, som var en 

hyllest til fred, mødre og kvinner. Det var Jarvis`datter, Anna Jarvis, som i 1907 startet arbeidet med å etablere morsda-

gen. Den 10. mai 1908 ble den første morsdagen feiret. Skikken spredte seg til 45 stater i USA, og ble erklært offisiell 

helligdag i 1912. I 1914 erklærte daværende president Woodrov Wilson, den første nasjonale morsdagen. Morsdagen ble 

første gang feiret i Bergen, Norge den 9. februar 1919, og var til å begynne med arrangert av religiøse organisasjoner. 

Siden har morsdagen gått over til å bli en familedag. Det finnes ingen bestemte tradisjoner knyttet til dagen, men klassi-

kere som går igjen i mange hjem er at mødrene oppvartes med frokost på sengen, og gaver i form av for eksempel  

blomster eller kake. I de senere år har morsdagen blitt en kommersiell høytid på linje med bl.a. Valentinsdagen, og bu-

tikker markedsfører seg med gaver og kaker. Heldigvis holdes den gamle tradisjonen fortsatt i hevd i skoler og barneha-

ger, der barn lager kort og gaver på egenhånd. Men uansett om det gjelder Morsdag eller Valentinsdag håper jeg din kjæ-

re er mer raus med gaver enn Lars: Lars walkes into a floral shop that displayed a large neon sign that said ”Say it with 

flowers”. ”Wrap up vun rose”; said Lars. ”Only one?” the florist asked. ”Ya”, said Lars, ”Iàm a man of few words!” 

Mange av våre medlemmer har forfall på kontingenten 1/1. Håper dere ønsker å fortsette medlemskapet og betaler avgif-

ten med glede. For andre vil giroen for innbetaling av kontingenten kommer utover året. Som kjent betaler du for 12 

månder f.o.m den dagen du blir medlem. Enten du er aktiv eller passiv, vi ønsker å beholde alle som våre medlemmer. 

Så er det bare å avslutte disse betraktninger med å ønske dere alle hjertelig velkommen til vårt medlemsmøte tirsdag 12. 

februar kl. 19.00 hos Hassum. Og det er  reiser som står på programmet denne dagen.  Sven-Anders, redaktør 

Hva skjer i 2013 På medlemsmøtet i januar gikk vi gjennom aktiviteter utover året. Mange gode ideer ble 

fremmet av medlemmene. Foruten medlemsmøter 2. tirsdag i hver månd (unntatt juli), bowling hver fredag og Flittige 

Liser møter en gang i måneden ser planen slik ut: 15/2 Bowling med sosialt samvær, 15. mai Tur til Rønneberg Gartneri, 

9. juni Pannekakefrokost og 9. november Thanksgivingfest. Med noen unntak blir medlemsmøtene avholdt på Hassum. 

Medlemsmøtet  14/5 håper vi å avholde i Horten sammen med den årlige bueskytingen. I juni blir medlemsmøtet muli-

gens flyttet til onsdag 12/6 og vi avslutter da vårhalvåret med reker i Sandefjord Skytterforenings lokaler nær Foksrød. 

Og vi starter opp høsthalvåret med kombinert medlemsmøte og grillaften på MC-huset på Nykirke. Men følg med i med-

lemsavis vår som vil holde deg oppdatert til enhver tid. Og forhåpentligvis vil også aktivitetsplanen på hjemmesiden vår 

være oppdatert med medlemsmøter, arrangementer, styremøter, Flittige Liser m.m. 

E-post og internett Du finner vår hjemmeside på www.sonsofnorway8001.no Her finner du medlemsavisa, 

bilder fra våre aktiviteter og mange andre opplysninger. Ønsker du å motta medlemsavisa som e-post så send din e-

postadresse til redaktøren så ordner vi det. Du får avisa raskere og lodgen sparer porto. 

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 33474995 toot-soe@live.no 

Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Bjørn Kristiansen. T. 33045146  

bjornogkari@hotmail.no  Akt. Leder Else M. Christiansen T. 91889368. Medl.sekr. Anne Lise Berenger  T. 92852787  

annelise3140@hotmail.com Marshall Kari Bjerkgård  T. 33368884. Torild Trolsrud T. 33062934 tor-trol@online.no  

Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 ingun.r.larsen@gmail.com 

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 


