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Onsdag 12. februar kl. 19.00 er det igjen tid for
medlemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien
En måned går fort og det er igjen tid for et medlemsmøte. Som vanlig åpner vi møtene med en liten forretningsdel. Foruten de faste postene skal vi denne gangen også velge delegater til D8 kongress på Sand i Ryfylke. Etter medlemstallet
kan vi sende inntil 3 delegater. Av disse er presidenten selvskreven. Det må også velges like mange varadelegater som
antall delegater som vi sender. Vi skal også ta en avgjørelse om vi skal bytte møtelokale. På januarmøte kom det frem
forslag om å flytte til Løkken Herregård i Tønsberg.
Etter at forretningsdelen er over, blir det servert kaffe og noe å bite i. Hyggelig prat rundt bordene blir det helt sikkert og
selvfølgelig en liten utlodning, så hvis du har mulighet for å ta med en liten gevinst så er det hyggelig. Og husk at på
våre medlemsmøter og arrangementer kan du betale både med kontanter og med VIPPS. Håper vi sees.

Våre Flittige Liser

har sitt neste møte hos Kari Bjerkgård, Sildreveien 44, Eik. I det avisa
skal sendes ut er dag ikke bestemt, så ta kontakt med Kari på tlf. 48286207 eller på medlemsmøtet
den 12/2 for å få vite når dere skal møtes til en hyggelig strikkeaften.

Overføring Jostein Andre Hofsøy, Horten har overført sitt medlemskap fra Lodge 1-000 Central
Miami hvor han har vært medlem siden 1979 til Oseberg Lodge.Vi ønsker ham velkommen og håper å se han på våre
medlemsmøter og andre arrangementer.

Fredag 14. februar kl. 18.00 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 Valentins-dag, så nå har du muligheten for å ta med din bedre
halvdel og feire dagen. 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. 17.45 så vi kan få fordelt baner og være klare til å bowle kl. 18.00. Hver
enkelt betaler bowling, mat og drikke. Vi kommer til å bestille nok baner og bord så det er bare å komme, trenger ingen
påmelding. Ta gjerne med en venn eller to. Det er jo også mulig å bowle hver fredag fra kl. 18.00, 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. Her er både unge og gamle hjertelig velkommen til en uhøytidelig start på helgen. Og ta gjerne med en venn
eller to, her er det det sosiale som teller, enten du er proff eller amatør.

Lotteriet vårt hadde et hvileår i fjor, men til høsten er det klart for et nytt lotteri. Vi regner med å starte salget av
lodder i månedsskiftet august/september med trekning i november. Men allerede nå vil vi oppfordre medlemmene til å
tenke på gevinster. Enten det er selvlagede gevinster eller ting du kan få sponset fra firma/butikker etc. så er vi takknemlig for det vi kan få.

Vi gratulerer 3/2 Julie Lien, 6/2 Oscar K. 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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Redaktørens betraktninger
Nå har vi lagt bak oss enda en ”vintermåned” uten at Kong Vinter har kommet på besøk, i
hvert fall ikke i vårt område. På vårt januarmøte feiret vi Sons of Norways 125 års jubileum,
og de som var tilstede kunne kose seg denne flotte kaken. Jeg la ut bilde av kaken på Sons of
Norways Offisielle Facebook-side, og den har fått mange likes I forrige avis skrev jeg litt om
det som skjedde før, under og etter stiftelsen 16. januar 1895. Også Viking Magasin viet mye
plass til minnes hva som har skjedd fra 1895 og frem til nå. På midtsiden er mange av høydepunktene markert, og i 1982 kan en se at Distrikt 8 ble opprettet. Men på det tidspunktet
hadde Norges første lodge, Oseberg Lodge allerede hatt møter i 18 måneder. Mange av våre
medlemmer fikk kanskje også med seg den lille artikkelen som sto i Tønsbergs Blad noen
dager før januarmøtet vårt.
På januarmøtet kom det også opp forslag om å flytte møtene våre til Løkken Herregård i Tønsberg. Dette ligger like ved
siden av Fylkesmuseet og god parkeringsplass foran huset. Det ligger også mer sentralt til for de som kommer med offentlig kommunikasjon. Bussene som inn til Tønsberg via Kjellekrysset har stoppested like i nærheten. I følge Googel er
det 290 meter, eller ca. 4 minutters spasertur fra Jernbanestasjonen og fra Rutebilstasjonen er det 550 meter, eller ca, 7
minutters spasertur. Mer info om stedet og om vi skal bytte lokale eller ikke blir avgjort på vårt februarmøte.
Ta vi en titt på våre 3 lands kalendere er det i Norge Samefolkets dag 6/2, 9/2 Morsdag, 14/2 Valentinsdagen (i likhet
med resten av verden), 21/2 H. M. Kong Harald V`s fødselsdag og 23/2 er det Fastelavn. I Canada er det noen flere merkedager 2/2 Groundhog Day, 15/2 National Flag of Canada Day, 17/2 Islander Day (Prince Edward Island). Samme dag
er det Family Day (AB, BC, NB, ON, SK), Nova Scotia Heritage Day (Nove Scotia) og Louis Riel Day (Manitoba).
21/2 Yukon Heritage Day (Yukon), 25/2 Carnival/Shrove Tuesday og 26/2 Ash Wednesday. I USA er listen lang. 1/2
Nasjonal frihetsdag, 2/2 Groundhog Day, 2/2 Super Bowl, 4/2 Rosa Parks dag (California, Missouri), 7/2 Nasjonal kle
deg i rødt-dag, 10/2 Tu Bishvat/Tu B`Shevat, 12/2 Lincolns fødselsdag (CT, IL, MO, NY, FL), 14/2 Valentinsdagen,
14/2 Arizona innlemmelsesdag (Arizona), 15/2 Susan B. Anthonys bursdag (CA, FL, NY, WI), 16/2 Elizabeth Peratrovich Dag (Alaska), 17/2 President-dagen (noen regioner), 17/2 Daisy Gatson Bates dag (Arkansas), 21/2 Maha Shivaratri, 25/2 Fetetirsdag (Alabama, Lousiana, Florida), 26/2 Askeonsdag, 28/2 Linus Paulings dag (Oregon). Hva alle disse
dagene betyr, kan du Google deg til.
Posten har bestemt at i løpet av 2020 skal det bli færre postlevering pr. uke. Det er fortsatt noen av våre medlemmer som
får avisa i postkassa. Hvis det er noen av dere som heller ønsker å få avisa sendt på mail så gi meg beskjed. Da får du
avisa raskere og rett inn på PCèn din uansett hvor i verden du befinner deg. Og lodgen sparer penger. I 1982 kostet det
1,10 kr. å sende ut avisa, i dag koster det kr. 16,00.
Så vil jeg til slutt bare minne alle om at vi Tubfrim trenger brukte frimerker, postkort, konvolutter, telekort osv. Og husk
å ta vare på ringene fra brus/øl-boksene. Ta med alt du har av dette på et medlemsmøte så skal vi sende det til rette vedkommende. Håper vi sees på et medlemsmøte eller annet arrangement i løpet av våren.
Sven Anders, red

Velkommen til den internasjonale kongressen 2020 og muligheten til å annonsere i The 2020 Convention Souvenir book. Kongressen 2020 er ikke langt borte. Den vil foregå på Scandic Ringsaker Hotel utenfor Hamar 21.23.august 2020.
Nå inviterer vi deg og din lodge til å ha en annonse i programbladet – The Convention Souvenir Book. Det er selvfølgelig også muligheter for firmaer til å avertere i programbladet, så sjekk med din arbeidsgiver om det kan være av interesse. Deadline for tilsending av annonse og betaling:30.april 2020 Kongresskomiteen anbefaler å ha ditt firma, din lodge –
eller deg selv – til stede på kongressen gjennom en annonse i vårt programblad. Boka vil bli gitt til alle delegater som ei
minnebok fra den internasjonale kongressen i Ringsaker 2020. Prisene er som følger: Helside, farger, siste side kr.
10.000,-. Halvside farger, inne i bladet kr. 5.000,-. Kvart side, farger, inne i bladet kr.2.500,-. Åttendels side, farger inne
i bladet kr. 1.250,-.
Du kan også bli en “Convention Booster”: Få navnet ditt i programbladet som en hilsen til kongressen. Gull: 36 point
størrelse kr. 350,-. Sølv: 22 point type kr. 200,. Bronse: 18 point type kr. 150,-.
Hvis du ønsker mer info eller få tilsendt bestillingsskjema, så ta kontakt med Tor Arild Halvorsen på tlf. 41203716 eller
send en e-mail til tor.arild.halvorsen@dabb.no
Fredriksten Lodge 3-125
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 - 2. lørdag kl. 13.00
Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 - 3. lørdag kl. 18.30

