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Onsdag 10. februar kl. 19.00 er det igjen tid for
medlemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien
Det er igjen tid for å ønske velkommen til et medlemsmøte. Vi begynner som vanlig møtene våre med en liten
forretningsdel. Etter hvert blir det servert kaffe og noe å bite i. Denne gangen får vi besøk av Kristian Lien
som vil fortelle fra sin tur til verdensjamboreen i Japan sist sommer. Har du barn eller barnebarn som er interessert i speideren er de også hjertelig velkommen til dette møtet. Alltid hyggelig når vi har vi de yngre med oss
på møtene. En liten utlodning blir det også tid til. Hjertelig velkommen alle sammen.

Fredag 12. februar kl. 18.30 blir det bowling
og sosialt samvær med mat og drikke
Det har etter hvert blitt en tradisjon at vi i februar samles til bowling på Vallø Bowling og etterpå går over til ”naboen” Redningen og får oss litt å drikke og noe å spise
på. Selv om du ikke skal bowle er du hjertelig velkommen til å heie på oss som bowler og etterpå bli med inn og ha en hyggelig kveld sammen. Det er jo bare to dager til
Valentins-dag, så ta med din bedre halvdel og feire dagen litt på forskudd. Vi spiller
2 runder med bowling. Sko og kule får du lånt, så det skal ikke hindre noen fra å
være med. Fint om alle som skal bowle er på plass kl. 18.15 så vi kan få fordelt baner
og være klare til å bowle kl. 18.30. Hver enkelt betaler bowling, mat og drikke. Bowlinghallen har alle rettigheter, så ønsker du en liten forfriskning under bowlingkampen, er det mulighet for det.
Det er jo også mulig å bowle hver fredag fra kl. 18.30,så det er bare å ta turen til Vallø Bowling når du måtte
ha lyst. Vi har alltid baner reservert på fredagene så du er alltid garantert at noen av oss er der.

Våre Flittige Liser

møtes neste gang tirsdag 16. februar til vanlig tid hos Wenche Hanche, Sjøstranda 8, 3209 Sandefjord. Er det noe du lurer på kan du mo ta kontakt med Wecnhe på tlf. 99 69 75 09 eller
på medlemsmøtet onsdag 10. februar.. Her kan jo også samkjøring avtales

Grasrotandelen er en fin måte å støtte lodgen økonomisk uten at du merker
det på lommeboka. Hvis du har et spillekort i Norsk Tipping kan du be din kommisjonær
å registrerer kortet på Org.nr. 982843596 Sons of Norway/Oseberg Lodge så gir Norsk
Tipping oss 5% av det du spiller for. Hvis du spiller for 100 kr. får lodgen 5 kr. Pr. d.d. er
det 12 spillere som har registrert kortet på lodgen. Det gir oss noen
tusen kroner hvert år. Har du registrert ditt kort? Vi takker alle
de som støtter oss med Grasrotandelen.

Vi gratulerer

3/2 Julie Lien, 5/2 Jon Philip Solem, 6/2 Oscar Kristiansen,
9/2 Ranveig Moen, 10/2 Liv Kristin Høvring, 17/2 Tore Hytten, 24/2 Else-Margrethe
Hafredal, 28/2 Nils Otto Opland

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
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Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp. Torild Trolsrud T. 91639684 tor-trol@online.no
Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Kasserer Bjørn Kristiansen. T. 33045146
bjornogkari@hotmail.no Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Marshaller: Kari Bjerkgård T. 33368884.
Martin Bjerkgård T. 33368884 Else Mari Christiansen T. 91889368 else,marihassum@hotmail.no Arild Hassum T. 98009312
http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536
Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596
Kont: Kr. 425,- Ektefelle/samboer 375,- Ungd. 16-21 år kr. 255,- Frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i hver måned

Redaktørens betraktninger
Årets første medlemsmøte er unnagjort, og tradisjonen tro tømte vi det som var igjen av julekaker hos medlemmene. Tror nok de fleste hadde tømt boksene selv for det var mange kaker som ikke var typiske julekaker,
Men godt smakte det allikevel.
Det er også tradisjon for at vi på januarmøtet har et åpent forum hvor alle kan kaste ut forslag og ideer til aktiviteter i løpet av året. Og det kom frem mange gode forslag, så nå gjenstår det bare for vår aktivitetsleder å sy
det hele sammen. De tradisjonelle postene vil bestå. Den 12. februar blir det bowling med sosialt samvær, 24.
mai drar vi til Rønneberg Gartneri, 4.-5. juni Safari-messen, 10.-12. juni D8-kongress, 19. juni pannekakefrokost og 5. november Thanksgivingfesten. Ellers kom det frem forslag om tur til både Gildehallen i Borre, Nicolinehuset på Tverrved, Thor Heyerdals hjem i Larvik, tur til Hadeland Glassverk med mer. Det kom også
frem forslag om å arrangere julesalgsmesse hvor alle våre bake– og håndarbeidskyndige medlemmer kan ta
med seg det de vil og selge. Juletrefest var også på ønskelisten.
Bortsett fra at mange vel både i Norge og resten av verden skal feire Valentins Dag den 14. februar, er det ikke
noen spesielle dager på den norske kalenderen. I USA er det National Freedom Day den 1/2, 8/2 er det Chinese New Year, 9/2 Shrove Thuesday/Mardi Gras og 15/2 Presidents Day. I Canada markeres Groundhog Day
2/2, 8/2 er det Family Day (British Columbia) 8/2 Chinese New Year, 15/2 National flag of Canada day. Samme dag er det Islander Day (Prince Edward Island), Family Day (AB, ON, SK), Nova Scotia Heritage Day
(Nova Scotia) og Louis Riel day (Manitoba). Louis Riel ble kjent for å være pådriveren bak arbeidet med å få
Manitoba godkjent som den 5. canadiske stat. Han var født i 1844. Han var nok litt rebelsk av seg og litt opprørsk for han endte sine dager med å bli hengt i 1885 for ikke å ville innrette seg etter samfunnets lover.
Så håper jeg riktige mange tar turen til Vallø den 12. februar selv om du ikke skal bowle, men bare være heiagjeng og bli med bort på Redningen for å spise middag og ha en hyggelig kveld med gode venner.
Og du kommer vel på medlemsmøtet den 10. februar for å høre om hvordan Kristian hadde det på sin eventyrlige speidertur til Japan, en tur han fikk støtte av lodgen for å delta på. Ta gjerne med familiens yngre.
Med broderlig hilsen Sven Anders, redaktør

Lyst på en tur til USA?
Også i 2016 planlegger D8 en tur til USA og besøk på den Internasjonale kongress. Tema for turen er ”From the bridge to the pines”
og arrangeres i tiden 18/8 til 28/8. Tordag 18/8 er det avreise fra Norge til San Francisco, CA. 19/8 og 20/8 er det besøk på SF`s
mange severdigheter, bl.a. Fisherman`s Wharf, Chinatown, Alcatraz Island osv. Søndag 21/8 går turen fra SF til Eureka, CA. 22/8
drar vi videre til Redwood National Park, Coos Bay, OR. 23/8 går bussen videre til Longview, WA gjennom Portland og oppleve
vindistriktet Willamette Valley. Den 24/8 går turen fra Longview, WA til Poulsbo—Seattle, WA. Det blir stopp i Mt. St. Helens område hvor det var et vulkanutbrudd 18/5 1980. Videre til Poulsbo, kjent som ”A Little Norway” pga. den store norske arven so m
ligger i bygninger, butikker og restauranter. Ferden går videre med ferge over Puget Sound og overnatting i Seattle. Torsdag 26/8 er
det seighseeing i Seattle-området. 26/8 er det mer tid for å se seg om i Seattle, før turen går videre til Tacoma, WA og innsjekking på
et hotell som der Sons of Norways internasjonale kongress avholdes. Lørdag 27/8 er det anledning til shopping og andre aktiviteter i
Tacoma. De som ønsker det kan også ta en tur innom kongresshotellet og se hva som skjer der på formiddagen. Om kvelden skal
turdeltagerne delta på banketten som avslutter kongressen. Søndag 28/8 er det mulighet for å gjøre bli kvitt de siste dollar`ne før bussen kjører til flyplassen i Tacoma for avreise hjem til Norge. Foreløpig er mye på planleggingsstadiet, men det er antydet en pris på
ca. kr. 25.000,- pr. p. i dd. med 35 personer. Tillegg for enkeltlrom osv. Vi kommer med mer info om turen etter hvert som flere og
flere brikker faller på plass.

Sons of Norway, distrikt 8, har fått ny hjemmeside.
Hjemmesida fungerer slik at alle har adgang til åpningsbildet på sofn.no. Medlemmer i Sons of Norway kan logge seg inn ved å bruke e-mailadressen sin som brukernavn og medlemsnummeret som passord. For noen medlemmer vil ikke dette fungere. Dersom det
er 2 medlemmer som bruker samme e-mailadresse, så fungerer dette bare for den ene. Den andre må bruke følgende som brukernavn: Bruk ditt eget medlemsnummer@sofn.no. Passordet er også her medlemsnummeret. Dette gjelder også de 400 medlemmene
som ikke har oppgitt noen emailadresse. Når dere har logget inn, kan opplysningene rettes. Er det noe dere lurer på, så ta kontakt
med visepresident i D8, Tor Arild Halvorsen.
Søster Lodger: Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 2. lørdag kl. 13.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des.
Nor-Bu Lodge 3-427
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30

