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TIRSDAG 10. MARS kl. 19.00 møtes vi til medlemsmøte
på Løkken, Farmannsveien 36, Tønsberg
På medlemsmøtet i februar ble det bestemt at vi skulle flytte medlemsmøtene til et mer sentralt sted. Valget falt da på
Løkken som ligger like ved Vestfold Fylkesmuseum og bare noen hundre meter fra Jernbanestasjonen og Rutebilstasjonen. Det er også busstopp i nærheten for de som kommer inn til Tønsberg via Kjelle. Dessverre var vi litt sent ute med å
bestille plass der, så på vårparten er vår faste møtedag allerede opptatt. Derfor må vi flytte møtene til tirsdag noen måneder fremover. Håper det går greit for alle sammen. Til høsten har vi fått plass på vår faste møtedag, 2. onsdag.
Som vanlig begynner vi møtene med en liten forretningsdel. Etterpå blir det en enkel servering, hyggelig prat rundt bordene og en liten utlodning. Har du anledning til å ta med en liten gevinst vi takknemlig for det. Og ta gjerne med et familiemedlem eller en venn som ønsker å bli bedre kjent med oss. HÅPER VI SEES TIRSDAG 10. MARS KL. 19.00

Delegater til D8 kongressen på Sand i tiden 11. til 14. juni ble valgt på februarmøtet. Foruten president Solveig
Sende Kjønnerød ble følgende valgt som delegater: Solveig Sørensen og Torild Trolsrud. Varadelegater ble Sven Anders
Kjønnerød, Arild Hassum og Tor Otto Sørensen.

Til alle medlemmer i Sons of Norway, Distrikt 8.
Som de fleste av dere vet, så arrangerer Distrikt 8 Sons of Norway’s Internasjonale
Kongress – Ringsaker 2020 – i tiden 19.-23.august 2020. Både i planleggingsfasen
og i gjennomføringen av kongressen er spesielt Hamar Lodge og Eidsvold Lodge
engasjert sammen med Christiania Lodge og Oseberg Lodge. Under selve kongressen – fra 18.-23. trengs det mer hjelp enn disse lodgene kan klare å gi oss. Vi trenger folk til å bemanne brukskunstutstillingen, noen trengs til å ta imot besøkende når
de kommer, noen trengs til hjelp på kveldsarrangementene: Det skal ryddes inn og
ryddes ut, mat skal på plass, drikke skal serveres osv Ingenting av dette blir det
betalt noe for. Vi har ikke noe hotellrom å tilby, men dersom du har lyst til å ha
opplevelsen av å delta på et slikt stort arrangement på frivillig basis, så send meg en mail. Vi trenger mange hjelpere!
Dess flere vi er, dess mindre jobb på hver enkelt. Lønna for dette er å treffe gamle og nye venner i en uvanlig setting.
Kom og ha det kjekt! Hilsen arrangementkomiteen for Ringsaker 2020 Tor Arild Halvorsen - president D8. Noe du lurer
på så ta kontakt med Tor Arild Halvorsen på tlf. 41203716 eller send en e-mail til tor.arild.halvorsen@dabb.no

Våre Flittige Liser

har pga. mye reisevirksomhet blant damene lagt strikkepinnene på
hylla i mars. Men i april er det full fart igjen og da er det møte tirsdag 21. april hos Torild Trolsrud, Sagatun 2 B, Revetal til vanlig tid. Er det noe du lurer på så ta kontakt med Torild på tlf.
91639684 eller på et medlemsmøte.

Bowlingen har av ulike grunnet ikke hatt den helt store oppslutningen i år. Fredag 28. februar ble derfor den siste
kvelden med vår faste fredagsbowling. Men hvis det er noen som har lyst til å bowle en formiddag, ettermiddag, kveld
en eller annen dag i uka, så slå på tråden til de du vet pleier å bowle, så stiller vi opp.

Vi gratulerer 16/3 Else Mari Christiansen, 18/3 Wenche Jacobsen,
20/3 Per Aas, 27/3 Knut Haakon Evju, 30/3 Ragnar Andersen
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Redaktørens betraktninger
Vi har lagt februar bak oss, og selv om mars fortsatt kan gi oss masse snø, kan vi vel så smått legge vinteren
bak oss og se fremover mot våren og sommeren. Men Kong-Vinter kan fort komme på besøk.
Som dere ser på forsiden skal vi i f.o.m mars ha vårt medlemsmøte på Løkken, Farmannsveien 36,
Tønsberg. Dessverre var vår faste møtedag, 2. onsdag i måneden, allerede opptatt i vårhalvåret.
Styret har derfor kommet frem til at de månedene det gjelder flytter vi møtene til 2. tirsdag i
måneden. Det gjelder i første omgang møtene i mars og april. Fra høsten har vi fått vår faste dag
tilbake, hvis da ikke medlemmene ønsker å bytte dag. Men det kan det jo snakkes om på de neste
møtene. Løkken 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. Hvis det er noe som er uklart, så ta kontakt med
noen i styret.
Tar vi en titt på kalenderen for vår 3 land, ser vi at i Norge er det ikke mye som er markert. 20/3 er det vårjevndøgn og
søndag 29/3 begynner sommertiden. Forhåpentligvis er dette også starten på sommeren så vi kan få en varm og fin påske. I Canada er det noen flere merkedager. 1/3 er det St. David`s Day, 8/3 Daylight Saving Times start, 9/3 Commonwalth Day er en årlig markering i hele Samveldet. Mange mennesker markerer dagen med en flaggheisings seremoni,
10/3 Purim er en jødisk tradisjon med å kle seg ut, komme sammen for å spise og drikke og gi gaver til hverandre og til
veldedige formål. 16/3 St. Patrick`s Day (Newfoundland) 17/3 St. Patrick`s Day 19/3 March Equinox 22/3 Isra and
Mi`raj. På listen over merkedager i USA finner vi 1/3 Sankt Davids dag, 2/3 Texas uavhengighetsdag (Texas), 2/3 Casimir Pulaski dag (Illinois), 2/3 Lesedag i hele Amerika, 3/3 Town Meeting-dag (Vermont), 6/3 Ansattes dag. 8/3 Sommertid starter. 9/3 Holi 10/3 Purim, 17/3 St. Patrick`s dag, 17/3 Evacuation Day (Massachusetts), 19/3 Vårjevndøgn,
22/3 Muhammeds himmelfart, 25/3 Maryland-dagen (Maryland), 26/3 Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day (Hawaii)
ble etablert i 1949 og er en årlig feiring av fødedagen til Princ Jonah Kuhio som var arving til kongedømmet Hawaii,
29/3 National Vietnam War Veterans Day, 30/3 Sewards dag er en offisiell høytidsdag i Alaska som finner sted siste
mandag i mars hvert år til minne om den dagen undertegnelsen av avtalen hvor USA kjøpte Alaska fra Russland, 31/3
Cèsar Chàvez dag (Noen regioner). Som dere ser starter USA og Canada noen uker før oss med sommertid.
Da gjenstår det bare å ønske dere alle hjertelig velkommen til vårt møte tirsdag 10. mars på Løkken. Sven Anders red.
PS. Møtet i april blir tirsdag 7. april på Løkken DS

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. Gi beskjed på et medlemsmøte hva du kan bidra med, eller ta det med så skal vi sørge for å ta vare
på frem til trekningen.

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
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

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

