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Tirsdag 11. mars kl. 19.00 kan vi igjen 

ønske velkommen til medlemsmøte på 

Eik Speiderhus, Sildreveien, Tønsberg 
Som vanlig starter vi møtet med forretningsdelen. Etterpå blir det hyggelig samvær med gode venner. Og selv-

følgelig blir det servert kaffe og noe å bite i. Og en liten utlodning blir det også tid til. Fint om du kan ta med 

en liten gevinst. Håper vi sees på medlemsmøtet og andre arrangementer i lodgen i 2014. 

Linedance-kurs. Et av ønskene under Åpent Forum på januarmøtet var å få i gang 

et linedance-kurs. På februarmøtet fikk vi nok deltakere til å starte opp. Det er  bestilt danselo-

kale fra kl. 18:30 til 21:00 mandagene 24.3, 31.3, 7.4 og så over påske for den siste kurskvel-

den 28.4. Regner med vi starter dansen kl. 19:00. Skulle det være noen som ikke fikk meldt 

seg på i februar, er det mulig å få med noen etternølere. Prisen blir ca. 700 kr. person. Og kan-

skje er interessen så stor at vi kan forsøke med et nytt kurs til høsten eller til neste år. Dette er 

sikkert en fin måte for oss litt eldre å få beveget oss litt. Lokalet er: Arnadal Idrettshus, 

Fossnesveien 28, 3160 Stokke. Det er et rødt klubbhus som ligger ved fotballbanen på Fossnes. 

Man kan bruke avkjøringen fra E-18 til Stokke, og avhengig om du kommer nordfra eller sydfra 

fortsette til venstre/høyre i rundkjøring mot Borgeskogen Industriområde, til høyre når veien 

krysser Nyveien og til venstre igjen i neste kryss (Dalenkrysset). Da følger man veien videre og helt frem til 

det røde Idrettshuset. 

Våre Flittige Liser har sitt neste møte mandag 17. mars til vanlig tid hos Kari Bjerkgård, Sildre-

veien 44, Eik. Noe du lurer på, ta kontakt på medlemsmøtet den 11. mars eller på tlf. 33368884. 

Bowlingen forsetter som vanlig på Vallø Bowling hver fredag fra kl. 18.30. Kule og sko får du lånt i 

hallen så du trenger ikke å ha med noe annet enn deg selv, og eventuelt andre familiemedlemmer som også 

ønsker å være sammen med gode venner en fredags kveld. På Valentin-dagen var det 25 medlemmer som øns-

ket å delta på vår kombinerte bowling/middagkveld. Av disse var det 18 som bowlet og her er resultatene: Da-

mer:  Wenche 238, Else Mari 234, Solveig 227, Kari 204, Torild 191, Liv 168, Anne Lise 167, Trine 142. Her-

rer: Sven 366, Martin 319, Arild 313, Birger 283, Raymond 270, Paul 263, Bjørn 209, Åsmund 189, Wilfred 

187, Jan 185. Etter 2 runder med bowling gikk alle sammen over til Redningen og inntok mat og drikke. Mens 

vi ventet på maten ble det foretatt premieutdeling i beste OL-ånd: Det viktigste er ikke å vinne, men å delta, 

slik at 6 Flax-lodd ble utdelt etter loddtrekning til følgende: Kari, Trine, Wenche, Sven, Birger og Bjørn. 

Vi gratulerer 2/3 Tobias Kjønnerød, 7/3 Bent Lønrusten, 15/3 Victoria 

 Kjønnerød, 16/3 Else Mari Christiansen, 18/3 Wenche Jacobsen, 20/3 Per Aas, 

 20/3 Liv Sollum, 26/3 Trond Kjønnerød, 27/3 Knut Håkon Evju, 28/3 Gunnar 

 Gallis, 30/3 Ragnar Andersen 

 

. 
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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 betraktninger 
Forhåpentligvis kan vi nå si at vinteren er på hell og våren gjør sin anmarsj. Vi har lagt bak oss et O L som har 

gitt både gleder og sorger. Men nå er det igjen tid for å la radio og TV få hvile litt og komme seg ut og treffe 

venner. Håper derfor at mange nå benytter anledningen å kommer på medlemsmøtet tirsdag 11. mars. Siden vi 

møttes sist har mange av medlemmene feiret Valentins Dag med bowling og middag og vært på seminar på 

Flykafeen sammen med medlemmer fra Christiania Lodge i Oslo og møteleder D8 president Odd Harald Ol-

sen. Og innen vi møtes igjen har presidenten og undertegnede vært i Kvinesdal og feiret Viking Lodges 30 års 

jubileum. Det blir nok en liten rapport derfra på medlemsmøtet vårt. 

Hvis vi tar en titt på kalenderen for mars er det St. Patrick`s Day i alle land den 17. I Norge er det fastelavn 2. 

mars. Og 1. mars er det Commonwealth Day i Canada. I USA er det ingen spesielle merkedager i mars, men 

noen stater feiret Shrove Tuesday/Mardi Gras tirsdag 4. mars. USA og Canada går over til sommertid natten 

mellom 8. og 9. mars mens vi i Norge må vente til natten mellom 29. og 30. mars før vi kan stille klokka en 

time FRAM, mot sommer. 

Så håper jeg vi sees tirsdag 11. mars kl. 19.00 på Eik Speiderhus.        Med broderlig hilsen Sven-Anders 

Delegater til kongressen På vårt februarmøte var det valg på delegater og varadelegater. I tillegg 

til presidenten ble Torild Trolsrud og Kari Bjerkgård valgt. Anne Lise Berenger, Solveig Sørensen og Sven-

Anders Kjønnerød ble varadelegater. Det ble også vedtatt 2 forslag som skal behandles på kongressen. Det går 

på vår stiftelsesdag og kontingent på e-giro/autogiro. 

Lodge-gensere Siden sist vi bestilte sweatshirt med krage og pique-shirt har vi fått mange nye med-

lemmer fra tidligere Edvard Munch og Thorleif Haug lodge og det er kanskje også noen medlemmer som 

trenger å fornye sitt antrekk. Vi ønsker derfor å undersøke om det er interesse for å bestille opp nye. Litt av-

hengig av antall vi bestiller, blir prisen for sweatshirt ca. kr. 330,- og for piquet-shirt ca. kr. 275,- Det en liten 

logo på brystet og en større på ryggen. Fargen er som vanlig grå med blå trykk. Er du interessert kan du bestil-

le på medlemsmøte eller sende en mail til sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no 

Frimerker og boks-ringer Du husker vel å ta vare på frimerker, brukte telekort og annet som 

Tubfrim kan bruke for å skaffe seg inntekter. Og du kaster vel ingen brus– eller øl-bokser før du har tatt av 

ringene. Ta alt med på et medlemsmøte og vi skal sørge for at det kommer i de rette hender og blir omsatt i 

klingende mynt til beste for de som trenger det. 

WHY ST. PATRICK'S DAY IS CELEBRATED EACH YEAR IN AMERICA The reason the Irish celebra-

te St. Patrick's Day is because this is when St. Patrick drove the Norwegians out of Ireland. It seems that some centuries 

ago, many Norwegians came to Ireland to escape the bitterness of the Norwegian winter.  Ireland was having a famine at 

the time, and food was scarce. The Norwegians were eating almost all the fish caught in the area, leaving the Irish with 

nothing to eat but potatoes. St. Patrick, taking matters into his own hands, as most Irishmen do, decided the Norwegians 

had to go. Secretly, he organized the Irish IRATRION  (Irish Republican Army to Rid Ireland of Norwegians) Irish 

members of IRATRION  passed a law in Ireland that prohibited merchants from selling ice boxes or ice to the Norwe-

gians, in hopes that their fish would spoil. This would force the  Norwegians to flee to a colder climate where their fish 

would keep.Well, the fish spoiled, all right, but the Norwegians, as everyone knows today, thrive on spoiled fish So, fa-

ced with failure, the desperate Irishmen sneaked into the Norwegian fish storage caves in the dead of night and sprinkled 

the rotten fish with lye, hoping to poison the Norwegian invaders. But, as everyone knows, the Norwegians thought this 

only added to the flavor of the fish, and they liked it so much they decided to call it "lutefisk", which is Norwegian for 

"luscious fish".Matters became even worse for the Irishmen when the Norwegians started taking over the Irish potato 

crop and making something called "lefse". Poor St. Patrick was at his wit's end, and finally on March 17th, he blew his 

top and told all the Norwegians to "GO TO HELL".  So they all got in their boats and emigrated to Minnesota, the only 

other place on earth where smelly fish, old potatoes and plenty of cold weather can be found in abundance. The End.  

HUSK KONTINGENTEN  ALLE MEDLEMMER ER VIKTIGE Å HA MED VIDERE 

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 48064201 toot-soe@live.no 

Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Bjørn Kristiansen. T. 99105653  

bjornogkari@hotmail.no  Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no 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 

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  

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. 

    Nor-Bu Lodge 3-427 BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536

