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Våre �Flittige Liser�
har sitt neste håndarbeids-/kosemøte hos
Ingebjørg Kilde tirsdag 20/4 til vanlig tid. Adr. til
Ingebjørg er Olsrødtunet 4. Noe du lurer på, ring
33 32 98 64, eller ta kontakt på aprilmøtet.

Tirsdag 13. april kl.
19.00 ønsker vi
igjen velkommen til
medlemsmøte på Teie
... og stedet er som kantina til Nøtterø Sparebank.
Forhåpentligvis kan vi da ønske mange
påskebrune og uthvilte medlemmer velkommen
til nok en hyggekveld med gode venner. Vi åpner
som vanlig med en liten forretningsdel. Siden blir
det kaffe og noe å bite i. En liten utlodning blir
det sikkert også. Kveldens foredragsholder er
 Rolf Erik Solheim og temaet er DEN ENESTE
NORSKE UNITARFORSAMLINGEN i
verden finnes i dag i Hanska i Syd-Minnesota.
Det var hit Kristofer Janson kom i 1884 fra
Minneapolis og etablerte unitargruppen som har
overlevd til i dag blant de norske emigrantene fra
Gudbrandsdalen. Unitarene var i middelalderen
en gruppe forfulgte gnostikere som flyktet fra øks
og bål i Europa til frihet i Amerika. Det var
hovedsakelig unitarer som skrev den amerikanske
konstitusjonen, og de har i dag (som på Jansons
tid) sitt hovedsete ved Harvard University i Bos-
ton. Noen av USAs største filosofer og forfattere
(som Emerson og Thoreau) var unitarer, samt
kjente som Edvard Grieg og Charles Dickens. Det
var i Hanska (Brown County) at Knut Pedersen
(som senere tok etternavnet Hamsun) møtte
Janson og ble hans sekretær i Minneapolis.

 Vi gratulerer
litt på etterskudd
18/3 Wenche Jacobsen
.. og litt på forskudd
9/4 Stig H. Kjønnerød
10/4 Unni Fevang
14/4 Anders K. Hassum
15/4 Erik Lie
20/4 Edna Pettersen
21/4 Nils E. Elind
24/4 Øyvind Dyrvik
30/4 Svein Ivar Egrem

10 års jubileum
Edvard Munch Lodge inviterer deg med ektefelle/partner, gjester
og venner til feiring av vårt 10-års jubileum som Lodge og trivelig
samvær på Turnforeningens Kantine, Ungdomsskolen,
Holtandalen, Fredag 7. Mai 2004 kl. 18:30 – middag serveres
kl. 19:00.Koldtbord samt kaker og kaffe. En øl, eller vin til maten
er inkludert i prisen. Drikkevarer med og uten alkohol utover
dette medbringes av den enkelte. Derav er prisen kun kr. 300,-
pr. Person.
Program: Velkommen/Registrering - Koldtbord - Utdeling av 5-
og 10-års pins.- Innlegg, aktiviteter, konkurranser. - Amerikansk
auksjon? - Senere kaffe med bløtkake og kransekake.
Vi håper på din bindende påmelding snarest, til:

Kari Auli, tlf. 33 04 51 46 bjoerkr4@frisurf.no  ,  Arild Andersen
tlf. 41 50 80 61,    Britt Thorsen 33041970 britt.jan@c2i.net ,
Wilfred Aasheim 33 07 30 58 wilfr eda@online.no eller Bjarne
Rolland tlf. 33 04 22 49 Bjarne.Rolland@hive.no Og aller
seneste fristen har vi satt til Søndag 25. April.
(Men allerhelst snarest mulig, slik at det blir lettere å planlegge).Ta
med ditt gode humør og vi vil gjøre vårt beste for at kvelden skal
bli en hyggelig fornøyelse.Vi har tenkt å la dette være en forholdsvis
uformell sammenkomst, som en liten markering av at vi har holdt
hodet over vannet i 10-år. Og vil således ikke sende ut noen formell
innbydelse til enkeltpersoner, men håper jo allikevel at venner fra
både fjern og nær kunne tenkes seg å delta i vår lille markering. I
så fall skal du være hjertelig velkommen.Vær oppmerksom på
vår sedvanlige lille utlodning. Vi oppfordrer alle til å ta med en
liten ting til denne. Blir det nok og bra gevinster kan vi kanskje
omgjøre det til en Amerikansk auksjon til inntekt for en slunken
Lodge kasse? Vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen. Og
det gjelder jo  selvfølgelig også våre venner i Oseberg Lodge og
alle andre nær- og fjerntliggende Lodger.

Tubfrim 75 år
Tubfrim ble opprettet for å hjelpe barn med tuberkulose. Det
første overskuddet var på femten hundre kroner. I dag blir
overskuddet - ca. 500.00 tusen - brukt til trivselsfremmende tiltak
for funksjonshemmede barn og unge. Så husk - ta med frimerker.
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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 Lutheran Church, 207 S. Cherry,  1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

Reiselysten? Christiania Lodge har startet en Reiseklubb,

og ønsker medlemmer fra andre lodger velkommen til  å henge seg på disse
turene som er veldig fine og rimelige. Prisen er den samme for alle og venner
er også velkomne. Den første turen går til Kroatia til byen Makarska som
ligger litt syd for Split. Reisen begynner den 27. mai og varer i 9 dager.
Hotellet ligger like ved stranden og er 4**** med noe havutsikt. Dette er en
velvære ferie på et sted hvor vannet er klarere ennn noen andre steder i
Europa. Makarska blir kaldt for “Den glemte Riviera”. Prisen for 9 dager
med halvpensjon er kr.5800,00 (tillegg for enkeltrom 650). Denne reisen går
gjennom Sun Adriatic som ligger på Tjøme. Siden det er i deres nabolag kan
dere plukke opp brosjyrer og opplysninger der. Husk  å si at dere er SON og
reiser med Christiania Lodge (Berit Peck) så dere får vår gode pris. Den andre
turen går til Baltikum. Fly fra Gardermoen 14. sept. til Tallin - retur 23/9.
Reiser gjennom Estland og Latvia til Riga med luksus busser. Besøker meget
spesielle byer og steder og har flere 2 dagers overnattinger så det ikke blir så
hektisk. Her er prisen kr. 8375,00 (tillegg enkeltrom kr. 1670,-) Alle
overnattinger er på 3*** hotel som kan sammenlignes med 4**** i resten av
Europa. Her trenger vi påmelding snarest, men hvis det er vanskelig å bestemme
seg, kan dere melde dere på likevel for dere har inntil en måned før avreise til
å kansellere turen uten gebyr! Det går bra og reise alene, vi inkluderer alle.
Håper du kan opplyse medlemmene om dette enten på møtet eller i avisen
hvis det ikke er for sent. For flere opplysninger: Berit H. Peck (64 94 2328)
e-mail: berit.peck@c2i.net AKTIVE FREDSREISER  har også mange fine
turtilbud. De kan du kontakte på tlf. 37 15 39 00, eller kontor@fredsreiser.no
Du kan også få flere opplysninger på vårt maimøte. BERNT BALCHEN
TRAVEL  har også mange reisetilbud. Ta kontakt på tlf. 38 12 39 70,
berntbalchen@hotmail.no

Søknad om medlemskap
Ann H. Thune, Munkebakken 5D, 3110 Tønsberg søker om
medlemskap i Oseberg Lodge.

Kontingent Minner om at kontingenten forfalt til

betaling 29/2. Har  du mistet bankgiroen kan kontingenten betales på aprilmøte

Bowling
Interessen for våre fredagskvelder i bowlinghallen
har vært økende i den senere tid. Det er tydelig at
mange vil forsøke å komme i toppform til den
store bowlinghelgen i Arendal 24/4. Slik det ser
ut nå blir vi ca. 15 stykker som reiser nedover.
Ikke alle skal bowle, noe skal bare heie på/trøste
de som skal kjempe om heder og ære. Og for
dere som skal ha hjemmepåske i år, vi bowler
selvfølgelig også langfredag. Så hjertelig
velkommen både da og ellers hver fredag  kl.
18.30 i Centrum Bowling. Resultatet av vår
månedlige handicap-turnering i mars ble slik:

1) Else Mari 515, 2) Martin 497, 3) Torstein 495, 4)

 Solveig 492, 5) Sven-Anders490, 6) Per 476,7) Åsmund

438, 7) Wenche 438, 9) Arild 425 10) Jan Erik 127

 (en omgang).

Fra presidentens skrivebord
Vel overstått jul, og GOD PÅSKE. Ja, for jula varer vel fortsatt
helt til påske?
Forhåpentligvis kan vi nå si at våren er kommet for å bli, inntil
sommeren overtar for fullt.
Til dere som valgte fotball på TV, eller andre ting når vi hadde
vårt marsmøte, vil jeg si at dere valgte feil. Foredraget om
Utvandring til Amerika av Torbjørn Gripesland var meget
interessant og lærerikt. Mindre interessant tror jeg ikke det blir
på vårt aprilmøte når vi får besøk av Rolf Erik Solheim som
skal fortelle om Unitarforsamlingen i Hanska. Så da håper jeg
å se mange påskebrune og uthvilte medlemmer.
For å bedre vår økonomi, planlegger styret å ha et kakelotteri
lørdag 15. mai, og et større lotteri utover høsten. Vi håper på
god help fra dere medlemmer. Mere info etterhvert .
Hvert år får vi, og mange andre, nye medlemmer. Men er vi
alltid like flinke til å ta vel i mot de nye. Eller “gamle” medlemmer
som ikke er så ofte på møtene. Har vi lett for å klikke oss
sammen? Ikke vet jeg, men jeg synes dette lille hjertesukket
som jeg har plukket fra Nor-Bu Lodges medlemsavis var så
godt at jeg vil ta det med. Kanskje en snev av sannhet i mange
lodger og foreninger av ymse slag?

From a new member (of any organization)
I see you at the meeting,
but you never say hello.
You`re busy all the time
With men you already know.
I sit among the fellows,
Still, I`m a lonely guy.
The new ones sit there with me.
You quickly pass me by.
But gosh, you asked me in
And talked of fellowship,
You could just step across the room,
But you never make the trip
Why can`t you nod and say hello,
Or stop and shake my hand
then go and join your friends,
Now that I can understand.
I`ll be at your next meeting too,
On that you can depend.
So won`t you introduce yourself?
I want to be a friend                                                Unknown

På side 21 i marsutgaven av Viking sto det en annonse om
“The Oslo Fjord Heritage Seminar” som avholdes på Melsomvik
Senter for Seniorutvikling i tiden 8. til 20. august. Jeg har tatt
kontakt med arrangøren og fortalt om oss. I løpet av mai måned
vil vi få vite om det kommer Sons of Norway-medlemmer fra
USA/Canada på dette seminaret. Det hadde jo vært hyggelig
om vi kunne få til et arrangement med dem. Mer info om dette
etterhvert som jeg vet mer.
Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god påske, enten den
skal feires på vanns, til fjells, hjemme, i Norge eller utenlands.

Med broderlig hilsen Sven-Anders


