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Bowling/hyggetreff
Fredag 4. mars var det som kjent bowling
mot Edvard Munch Lodge med hyggelig
sammentreff etterpå. Det var totalt 14 som
bowlet og resultatene ble som følger: Dame:
Solveig 485, Else Mari 420, Wenche 224,
Kari 174. Herrer: Sven-Anders 460, Martin
440, Per 414, Åsmund 385, Arild 340,
Torsten 296, Bjarne 296, Wilfred 263,
Thorsen 238, Bjørn 193. Etterpå var vi 21
som dro til “fjøset” til Arild og Erna og
hygget oss med pizza og drikke, mens praten
gikk livlig mellom gode venner.
Neste anledning til å “utkjempe” en sportslig
dyst med våre gode venner i Horten blir
tirsdag 7. juni da det blir bueskyting i Horten.
Forøvrig minner vi om at vi møtes i Cen-
trum Bowlinghall hver fredag fra kl. 18.30.
Her er alle hjertelig velkommen. Minner også
om at fristen for å melde seg på Bowling/
Hyggetreff i Arendal er tirsdag 5. april.
Arrangementet finner sted lørdag 23. april.

Lotteriet
Som vanlig vil vi også i år arrangere et lotteri
for å bedre på økonomien vår. Vi håper å
starte opp salget i august med trekning i
november. For å avlaste styret håper vi i år å
få valgt en lotterikomite som bl.a. kan hjelpe
til med å finne steder vi kan sitte å selge
lodder osv. Har du som medlem noe du
donere som gevinst er vi glad for å få beskjed
om det som snart som mulig, senest på
junimøtet. Skal vi fortsatt kunne gi støtte til
enkeltpersoner eller organisasjoner er vi
avhengig av de inntektene et lotteri gir oss.

Tirsdag 12. april kl.
19.00 møtes vi på
Jotun Infosenter/Mu-
seum i Sandefjord
Aprilmøtet er altså lagt til Sandefjord, så
medlemmer i sydfylket får denne gangen kort
vei til møtet. Vi blir tatt i mot av Torstein
Bryn som vil guide oss gjennom museet.
Omvisningen tar ca. 1 1/2 time, men vi
legger inn et kort møte med kaffe og litt å
bite halvveis på runden. Det er også
anledning til å sette seg ned under
omvisningen, så selv om du er dårlig til bens
er det ikke noen unnskyldning. Sammen med
denne avisen sender vi med en veibeskrivelse
slik at det skulle være lett å finne fram.
Dersom du allikevel skulle ønske å kjøre i
følge med andre, blir det avreise fra Sem
kirke kl. 18.15. Ta gjerne også kontakt med
noen dersom du trenger skyss.
Det blir ingen inngangspenger eller lotteri
denne dagen. Vel møtt alle sammen.

Vi gratulerer
 7/4 Sverre Hanche
 9/4 Stig Håkon Kjønnerød
10/4 Unni Fevang
14/4 Anders K. Hassum
15/4 Erna Hassum
20/4 Edna Pettersen
21/4 Nils E. Elind
24/4 Øyvind Dyrvik
29/4 Gerd Gjengaard
30/4 Svein Ivar Egrem
God bedring ønskes Kari Bjerkgård som har
vært på sykehus pga. ryggen sin igjen, og alle
andre som har vært syke i vinter. Gratulerer
også til alle som har blitt besteforeldre den
siste tiden, feiret bryllupsdager eller kanskje
blitt lottomillionærer.
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Fra presidentens skrivebord
Saken er løst! Som du kanskje husker skrev jeg i januaravisen
om en henvendelse vi hadde fått fra Yvonne Meyer i
Marshfield, Wisconsin. Hennes bestemor hadde utvandret fra
Vefsn til USA, og da Yvonne og hennes mann hadde vært i
Norge i 1990 hadde de bl.a vært i Oslo Rådhus for å få
informasjon om hvor Vefsn var, men ingen der kunne gi dem
noe svar. Siden de skal til Norge igjen i mai i år, håpet de at
noen kunne fortelle dem hvor Vefsn var i Norge. Nå var jo
ikke det noe vanskelig å fortelle dem siden Solveig hadde
vokst opp der. Senere kom det en mail med en rekke navn
og årstall på slektninger utvandret og bosatt i USA. Var det
mulig å finne ut om det fortsatt var gjenlevende slektninger i
Vefsn (eller Mosjøen)? Vi prøvde å få inn et lite stykke i
lokalavisen, men der var interessen lik null. Senere kom vi i
kontakt med en bygdebokforfatter som også drev med litt
slektsforskning. Vi fant også ut vår svigerinne hadde en bror
som var meget interessert i slektsforskning og han hadde en
database med ca. 70.000 navn fra Vefsn-området. Bare noen
dager etter den første kontakt med ham var saken løst. Det
fantes en firmenning igjen i Vefsn. Solveig tok kontakt med
henne og fortalte om Yvonne i Wisconsin som ville ha kontakt,
og det var gjensidige. Vi har sendt kopi av familietreet til begge
parter og det første brev er sendt fra Marshfield til
Mosjøen.Yvonne og hennes mann kommer til Mosjøen 12.
mai og blir der noen dager. Samtidig er også vi Mosjøen i
forbindelse med en konfirmasjon, så vi håper å kunne treffe
dem. Det er slike ting som gjør det interessant og morsomt å
være med i Sons of Norway.
Fornøyd var også vår kjære turistsjef Renate Blindheim da
jeg var innom turistkontoret og ga henne noen eksemplarer
av Viking Magasin for januar. Der var det som kjent en stor
reportasje om Tønsberg og Vestfold. Hun satte pris på den
PR dette gir Tønsberg overfor våre medlemmer i USA,
Canada og i Norge.
De som var tilstede på vårt marsmøte fikk høre en engasjert
Marianne Olsen fortelle om sine opplevelser fra Ski for Light
i Silver Creek, Colorado. Hun og de andre som reiste over
hadde hatt en flott tur og møtte mange nye venner. Noen av
de amerikanske deltagerne på Ski for Light hadde også familie
i Tønsberg-området og Vestfold forøvrig.
Så håper at alle sammen har kommet hjem fra påskeferie uten
noen benbrudd, men har benyttet anledningen til å slappe av
å samle krefter til en aktiv vårsesong i Oseberg Lodge.
Og husk at tirsdag 12. april nytter det ikke å kjøre til Nøtterø
Sparebank på Teie, da er vi i Sandefjord. Veibeskrivelse finner
du vedlagt denne avisen. Vi sees vel da.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Visste du at...
ved å gå inn på http://3DistrictSonsofNorway.org får du vite hva som skjer
i Distrikt 3, og nyheter fra Distrikt 7 finner du på internett adressen deres
som er  http://sofn7.com/leifletejpg.htm
- at i uke 10 var det 116 besøkende på vår hjemmeside, og i uke 11 var det 62
som logget seg inn på vår hjemmeside
- lørdag 21. mai arrangerer Hamar Lodge lodgetreff for alle lodgene på
Utvandrermuseet. Mer info kommer senere
- at Norsk Utvandrermuseum på Hamar fyller 50 år 24. juni. I den anledning
blir det flere dager med arrangmenter der opp, bl.a. åpning av Hilde Eges
samling av dukker fra hele verden - ca. 200 i tallet.
- at Tubfrim hadde et overskudd for 2004 på kr. 520.000,- som skal brukes
til “forebyggende og trivselshemmede tiltak blant funksjonshemmede barn
og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose”. Fortsatt er det bare ca.
10% av frimerkene som blir brukt i Norge som blir samlet inn. Har du
frimerker/telekort så ta det med på vårt neste møte.
- at Daylight Savings Time Begins søndag 3. april
- at Edvard Munch Lodge har sitt neste medlemsmøte tirsdag 5. april kl.
19.00 i kantina i Holtanhallen
- at våre Flittige Liser måtte utsette sitt marsmøte pga. sykdom. Noen av de
som var hjemme i påsken tok allikevel et lite møte i påskeuken. Dato for
aprilmøtet ble ikke fastsatt, men det blir dere sikkert enige om på medlems
møtet vårt i april
- at Oseberg Lodge i perioden 20. mai til medio september skal delta i en
utstilling på Vestfold Fylkesmuseum i Tønsberg kalt “Fra Oseberg til Oseberg”.
Jeg har vært inne og kikket på de foreløpige planene for hvordan de har tenkt
seg utstillilngen. Mer om dette senere. De regner med å starte tilriggingen i
månedsskiftet april/mai.
- I thought you might like to see this information from the Bluff County
News  site. ”Astri, My Astri: Norwegian Heritage Stories” tegner et fengslende
bilde av en personlig leting etter norske røtter som vil inspirere lesere på
begge sider av Atlanterhavet. Den tospråklige teksten tar sitt utgangspunkt
i immigrantkisten som fulgte forfatterens forfedre til den nye verden og blir
så utvidet til å inkludere et utvalg av artikler som belyser en åndelig og
kulturell norsk arv overført til Amerika. Odd S. Lovoll, King Olav V Profes-
sor of Scandinavian-American StudiesSt. Olaf College, Northfield, Minne-
sota (Retired) Professor II of History, University of Oslo, Oslo, Norway
Boka har interesse ut over fortellerens egen slekt. Som de fleste
norskamerikanske fortellingene i Midtvesten, begynner hennes historie i en
jordbrukskultur. Boka er satt sammen av mange historier. Hun forteller om
indianeropprøret i 1862, om epidemier, om brev og pakker og besøk etter
verdenskrigen. I disse tekstene knyttes familien til et større historisk bilde.
Øyvind T. Gulliksen, Associate ProfessorAmerican Literature and Culture
Telemark University College, Norway Deb Nelson Gourley er som en
utrøttelig detektiv i sitt arbeid både som ættegransker og forteller. Ei gammel
kiste, et handskrevet lite brev, kirkegårdsregistre og lokale arkiv, alt dette
utgjør rammene for historiene som fortelleren levendegjør. Hun forteller så vi
ser de gamle for oss, i sine bunadsklær.Harley Refsal, Associate Professor
Scandinavian Folk Art, Scandinavian Studies Luther College, Decorah, Iowa
Astri, My Astri: Norwegian Heritage Stories already shipped to Norway
and for sale at 5 locations:Hallingdal Libris-Nesbyen/Perstølen Libris-Gol/
Perstølen Libris-Ål, Norge hallingdal.nesbyen@libris.no
Voss Interbok, Voss, Norge voss@interbok.no  (Please see LINK to story
about my NEW BILINGUAL English/Norsk book and current research on
the bottom - - Please announce at your next Sons of Norway meeting if
possible - - This is my 30th year to be a Sons of Norway member, Spring
Grove, Minnesota - - Mange tusen takk, deb) Astri, My Astri: Norwegian
Heritage Stories Deb Nelson  Gourley, Author/Publisher Astri My Astri
Publishing 602 3rd Ave SW Waukon, IA 52172-2113Phone: 563-568-6229
Fax: 563-568-5377E-mail:gourleyd@sbtek.nethttp://www.astrimyastri.com

Husk at vi møtes i Sandefjord tirsdag 12. april kl.
19.00 presis på Jotuns Infosenter/Museum


