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Velkommen til møte
tirsdag 8. april kl.
19.00 i kantina til
Nøtterø Sp.bank, Teie
Denne gang kan vi ønske velkommen til et
påskepyntet lokale. Foruten en kort forretningsdel,
blir det tid til litt kaffe med noe attåt, en liten
utlodning og hyggelig samvær med gode venner.

På tur til USA 2004?

Vi får besøk av Terje Solheim, som er tiltenkt
oppgaven som reiseleder på vår planlagte tur til
USA og Norsk Høstfest neste år. Så har du planer
om å bli med oss på tur, bør du komme på
aprilmøtet. Og hva ellers som måtte skje, må

du komme på møtet for å oppleve.

Våre Flittige Liser
treffes denne gang tirsdag 22. april til vanlig tid
hos Wenche Jacobsen, Ilebrekkvn. 48. Kjør
Åsgårdstrandsveien til Ilebrekke Sag (Maxbo), ta
så til venstre. Ta med godt humør og håndarbeide.
Noe du lurer på, ring Wenche på tlf. 33 33 08 61.

Vi gratulerer

9/4 Stig H. Kjønnerød
10/4 Unni Fevang
15/4 Erik Lie
20/4 Edna Pettersen
21/4 Nils E.Elind
24/4 Øyvind Dyrvik
30/4 Svein Ivar Egrem
Vi gratulerer også Anne Grethe Cook fra vår
søsterlodge Myrmarken i Wisconsin som nybakt
bestemor til tvillinger.

Overnattingsgjester?

Erik mangler fortsatt innkvartering til 10 av gjestene
fra Hanska. De ankommer Tønsberg lørdag 28/6
og drar 30/6.Har du anledning til å ta en gjest eller
2, gi beskjed på møtet eller ring 33 36 88 61 før
påske. Vi håper å ha hele opplegget klart like over
påske så vertsfamilie kan samles og få en
orientering.

Garasjesalg 26. april
Laila Krüger inviterer deg og din familie,
venner, naboer, arbeidskamerater, kort sagt
alle, til å hjelpe henne med å gjøre flyttelasset
minst mulig. Samtidig støtter du også
lodgen, siden vi får 10% av inntektene. I
tillegg skal vi selge kaffe, vafler og
mineralvann. Adressen er Sevikveien 14. Du
finner fram ved å kjøre Kirkeveien mot
Tjøme. Når du kommer til Lysheim, ligger
Sevikveien inn til venstre omtrent midt i
bakken. Det blir nok helt sikkert også skiltet.
Er det noen du lurer på, ring til Laila på
telefon 33 38 35 46.

Tur til Polen/Tyskland

Terje Vigen Lodge arrangerer en 8 dagers tur til
Krakow-Berlin, med avreise 17. august. Prisen ved
40 betalende deltakere er kr. 4.085,- som
inkluderer: Buss og sjåfør i 8 dager, ferjeturer med
overnatting i 2-manns lugar. 5 overnattinger på
hotell. 7 frokoster, 11 middags- eller kveldsmat.
Inngang og guide i Auschwitz/Birkenau, reiseleder,
tidsvitne (hvis mulig), hver 30. betalende person
gratis (kan brukes til fellesutgifter), avbestillingsgebyr spanderes av Aktive Fredsreiser.
Medlemmer av Terje Vigen Lodge har fortrinnsrett
frem til 30. april. Etter denne dato er det fritt fram.
For flere opplysninger og påmelding, ring Harald
eller Inger Britt på tlf. 37 01 11 15. Turen går fra
Arendal via Sandefjord til Ystad, så ferje til
Swinoujscic og videre til Krakow. Her blir det 2
dagers opphold med besøk bl.a. i Auschwitz. og
Birkenau, markedshallene og saltgurver. Så går
turen videre via Zary til Berlin, hvor det blir busssightseeing, besøk på restene av Berlinmuren og
spasertur på Kurfustendamm. 23/8 går turen til
Berlin til Swinoujsie og nattferge til Ystad.
Ankomst Sandefjord søndag 24/8 kl. 19.00.
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Fra presidentens skrivebord

Bowling

Vi har tatt fatt på april måned, en travel måned med skifte av
dekk på bilen, oppstart på hagearbeide, båtpuss m.m. Jeg
håper imidlertid at du setter av tid til våre arrangementer. Det
kan jo være hyggelig å koble av en kveld med gode venner.
Hyggelig var det også i Arendal hvor vi traff gamle og nye
venner fra flere lodger. Det er viktig å holde kontakten lodgene
imellom. Dessverre er det mange lodger både i USA, Canada
og Norge som sliter med synkene medlemsmasser. Jeg tror
de lodgene som holder seg “hjemme” sliter mest. Er vi aktive
og reiser rundt å viser vårt ansikt utad, tror jeg våre medlemmer
får nye venner og nye impulser som gir dem lyst til å fortsette
i Oseberg Lodge. Nettopp medlemsmassen og hvordan vi
kan gjøre møtene/arrangmentene mer attraktive, står på
dagsorden på presidentmøtet som avholdes første helgen i
april. Håper å kunne fortelle fra presidentmøtet senere.
Vi har nå fått Årsrapport/regnskap for 2002 fra Foreningsbingoen, og vår andel ser ut til å bli ca. 14.700. Det er
litt bedre enn budsjettert. Dersom ikke Lotteriloven blir endret,
er dette dessverre det siste tilskuddet vi får fra bingoen. Etter
å ha hørt på radio og lest i avisen de siste dagene, er det
mange ulike foreninger rundt i landet som har mistet retten til å
spille bingo og dermed en viktig del av inntektsgrunnlaget sitt.
Ellers arbeider vi med flere inntektsgivende tiltak. Det første
blir garasjesalget hos Laila 26/4. Ellers håper vi jo kunne tjene
litt på bagasjeromsalget 1/6, og gevinster til høstlotteriet vårt
begynner også å komme. Vi mangler fortsatt noen få
kontingentinnbetalinger, men de håper jeg kommer etter en
liten påminnelse som sendes ut i disse dager.
Så håper jeg vi treffes til nok et hyggelig arrangement hos
Oseberg tirsdag 8. april. Vel møtt alle sammen.
Med broderlig hilsen Sven-Anders
PS: Styret møter senest kl. 18.15. DS

Som kjent reiste 11 stykker fra oss nedover til
Terje Vigens tradisjonell bowlingweekend. Av
disse var det 7 som bowlet. Med unntak av
Wenche Jacobsen som satte ny pers med 144,
var det ingen av oss andre som hadde klart å
prikke inn toppformen denne helgen. Resultatet i
dameklassen ble: 1) Marianne Kristiansen, Terje
Vigen 661, 2) Astrid de Lange, Terje Vigen 613,
3) Åse Mari Gjerdal, Viking 609. 9) Solveig S.
Kjønnerød, Oseberg 545, 11) Else Mari
Christiansen, Oseberg 490, 15) Wenche Jacobsen,
Oseberg 394. Det deltok totalt 16 damer. I
herreklassen ble resultatet slik: 1) Arve Lindstrøm,
Terje Vigen 704, 2) Jon Galdal, Viking 651, 3)
Nils Solaas, Viking 632, 11) Sven Anders
Kjønnerød, Oseberg 585, 15) Martin Bjerkgård,
Oseberg 509, 16) Arild Hassum, Oseberg 456,
22) Åsmund Jacobsen, Oseberg 375. Det deltok
24 herrer.
Resultat damer lag: 1) Terje Vigen 1851, 2) Viking 1768, 3) Oseberg 1429. Herrer lag: 1) Viking
1907, 2) Terje Vigen 1892, 3) Oseberg 1550. Så
for å forbedre disse resultatene, er det viktig å
møte opp hver fredag kl. 18.00 i Centrum
Bowlinghall. Men selv om vi ønsker å forbedre
oss sportslig, skal den sosiale delen av våre
fredagskvelder fortsatt ha en høy prioritet. Og
for dem som ikke drar til fjells i påsken, så bowler
vi også langfredag 18. april. Vi sees vel på fredag?
PS: Eneste premie til Vestfold i årets
Arendalturnering gikk til Britt Thorsen, Edvard
Munch Lodge. Hun fikk premie for laveste
enkeltserie. Men ett sted må man jo begynne, og
det er hyggelig at bowling-interessen ser ut til å
spre seg også hos våre venner i Horten, som stilte
med 3 stk. Vi ser frem til flere “bykamper” DS.
Vår uhøytidelige handicapturnering ga oss dette
resultatet i mars: 1) Åsmund 588, 2) Per 558 3)
Sven-Anders 508, 4) Else Mari 499, 5) Wenche
470, 6) Martin 469, 7) Solveig 468.

Once in a lifte-time tour

Odell M. Bjerkness ønsker tønsbergensere og andre
vestfoldinger velkommen med på The North Atlantic Saga,en
tur som går fra Twin Cities via Halifax, Novia Scotia til flere
steder på Newfoundland og retur til Twin Cities. Turen går fra
16. til 23. august og koster fra ca $ 1800 (pluss fly fra Norge).
Høres dette interessant ut, kan du få flere opplysninger på
medlemsmøtet eller ring 33 36 88 61.

Gråtass
den lille traktoren som er alle barns helt, skal ha
forestillinger på Stokke Bygdetun i sommer. Har
du lyst og anledning til å hjelpe med arrangementet,
ta kontakt med Eva på tlf. 33 33 68 08.
Søster Lodger

Fredriksten Lodge
Myrmarken Lodge
Trolldalen Lodge

3-125
5-609
6-139

Gang-/sykkel-merke

Nå som det endelig ser ut til at våren har kommet,
er det tid for å ta fine dags-/kveldsturer til fots.
Eller kanskje du har begynt å sykle til jobben?
Hvorfor da ikke få et registreringskjema på et av
våre medlemsmøter og noter ned antall kilometer
til fots eller på sykkel. Da kan du få Sons of
Norways Gang- eller Sykkelmerke.

HUSK TUBFRIM

Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

