Medlemsavis for OSEBERG LODGE, Sons Of Norway - Tønsberg
Nr. 4- 28. årgang

Tirsdag 8. april kl.
19.00 er det igjen
medlemsmøte i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torg
Vel overstått påske og hjertelig velkommen
tl et nytt medlemsmøte. Vi begynner som
alltid med en forretningsdel, før vi går over
til det sosiale med kaffe og noget attåt. En
liten utlodning blir det også tid tid. Har du
anledning, er det fint om du ta en liten
gevinst. Kveldens foredrag er det Finn
Johannessen som står for og tema er

Fra tiden i USA/Canda og Svalbard
Finn har bl.a. bodd i Grand Forks, en by flere
av oss besøke på USA-turen i 2004 og hvor
vi kanskje har felles kjente.
Vel møtt alle sammen den 8. april.¨
SAKSLISTE: 1) Bevilgning til Humanitær
formål 2) Innkommen post 3) Eventuelt.

Vi gratulerer
7/4 Sverre Hanche
9/4 Per Olav Hauge
9/4 Stig H, Kjønnerød
10/4 Unni Fevang
15/4 Erik Lie
21/4 Nils E Elind
24/4 Øyvind Dyrvik
30/4 Svein Ivar Egrem
---------------------------------------------------

Skal du til USA/CANADA?
OK-reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
med ektefeller 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

April 2008

Bowlingen
fortsetter nesten hver fredag fra kl. 18.30 på
Sjøsiden Bowling, Vallø. Siden det for tiden
kun finnes en bowlinghall i Tønsbergområdet, er det trangt om plassen. På
grunn av turneringer, blir det derfor ikke
bowling for oss fredagene 11/4 og 18/4.
Håper imidlertid å se dere fredagene 4/11 og
25/4. Når det gjelder mai, har vi ikke fått
beskjed ennå, men vi håper å kunne holde på
som normalt i mai frem til siste bowling før
ferien, 30/5.
Den årlige turneringen i Arendal er nettopp
ferdig, og den eneste som kom hjem med
premie var Else Mari Christiansen som fikk
3. premie for beste enkeltserie damer. Ellers
endte våre andre bowlere litt bak de beste.
De fleste premiene havnet i Kvinesdal, som
vant damenes vandrepokal til odel og eie.

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte 22/4 til vanlig tid hos
Torild Trolsrud, Sagatun 2 B, Revetal. Har
du spørsmål om skyss mm. ta kontakt på
medlemsmøtet eller på telefon. Ta med
håndarbeid og godt humør.

Søknad om medlemskap
Reidar Christoffersen, Husvikveien, søker om
medlemskap i Oseberg Lodge 8-001

Lotteriet
Det er tid for å tenke på høstens lotteri. Har
du en gevinst du kan bidrag med, ta kontakt
med styret på et av møtene eller på telefon.
Vi regner med å starte opp i august/september
med trekning i november.
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Redaktørens betraktninger
1. april kom tidlig i år. Skjærtordag åpnet Kong Vinter sine
sluser og lot, forhåpentligvis årets sist, snø lave ned over bare
plener og vårblomster i full blomstring. Forhåpentligvis kommer
våren - og sommeren - snart tilbake.
Takk til alle som fant veien til vårt medlemsmøte i mars. Denne
gangen var vi tilbake i våre “gamle” lokaler i Nøtterø
Sparebank, Teie Håper ikke for mange kom til låst dør i
Kammegata. Det så ut som alle fant seg vel til rette i de nye
lokalene.
Heller ikke i år kom vi utenom litt plunder med kontingenten.
Nå som kid-kodene virket trodde vel alle at problemene med
kontingentinnbetalingen var over. Men den gang ei. Det viser
seg at mange med forfall 1/1 ikke fikk tilsendt den første
bankgiroen, men til gjengjeld fikk de tilsendt opptil 3 purringer
på kort tid i mars. Siden lodgene fikk oversendt liste fra
Minneapolis over medlemmer som ikke hadde betalt, fikk de
også en liten påminnelse fra lokallodgene. Om feilen ligger i
Minneapolis, i Arendal eller hos posten vites ikke. Det eneste
som er sikkert, er at lokallodgene er uskyldige i dette rotet.
Saken er tatt opp med Distriktskassereren.
Det er snart klart for et nytt medlemsmøte. Tirsdag 8. april
møtes vi igjen i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie. Håper
mange har lyst til å komme og høre Finn Johannessen fortelle
om sin tid i USA, Canada og på Svalbard.
På dette møtet kommer også styret til å legge frem forslag om
å bevilge penger til et Humanitært formål.
Men innen vi kommer til medlemsmøtet har noen av oss vært
i Arendal på det årlige bowlingtreffet. Selv om det sportslige
var bedre i fjor, er det alltid hyggelig å treffe bowlingvenner
fra Kvinesdal og Arendal. Ellers fikk vi en sterk oppfordring
om å komme til Kvinedal på Utvandrerfestival i sommer. Se
mer om dette et annet sted i avisa.Og snart er det tid for å
ønske flere av våre Flittige Liser god tur til Amsterdam. Ut fra
programmet vil de få en opplevelses rik weekend, med bl.a.
besøk til Keukenhof og årets blomteropplevelse.
Som dere kanskje husker, skrev vi et tidligere medlemsblad
at de små ringene som finnes på brus-/ølbokser osv. kan
smeltes om og brukes til å lage protesjer. Har du tatt vare på
noen, eller ønsker du å begynne å samle på dem, kan de leveres
til Torild Trolsrud etter hvert som du har noen. Torild regner
med å sende over det som er samlet inn etter medlemsmøtet i
juni.
Hvis du vil vite hva som foregår i andre lodger, kan du gå inn
på www.sonsornorway.no, der finner du en oversikt over alle
lodger i Norge med møtetidspunkt og telefon til
styremedlemmer.
Med broderlig hilsen Sven-Anders

Utvandrerfestivalen
Medlemmer i Sons of Norway og andre interesserte inviteres
herved til den 20. utvandrerfestivalen i Kvinesdal. Som sagt
arrangerer vi den 20. festivalen i år og dette må selvfølgelig
feires litt ekstra. Som det fremgår av det foreløpige programmet
blir det en flott konsert med Secret Garden med orkester.
Konserten og etterfølgende Get together party arrangeres
på det nye Utsikten Hotell. Vi får også besøk av Hanne Krogh
som vil fremføre en nylaget utvandrerforestilling.
Det blir også et flott utvandreropptog forhåpentligvis med
deltakelse fra mange av lodgene i Norge. Ellers får vi besøk
av Ted Fosberg, presidenten i Sons of Norway, fra USA.
Hillary Olsin- Windecker fra den amerikanske ambasaden
kommer. Det samme gjør statsråd for forskning og høyere
utdanning Tora Aasland.
Samtlige av disse deltar blant annet på Utvandrerfesten i
Idrettshallen lørdag kveld.
Endelig festivalprogram vil bli sendt ut når samtlige
programposter er på plass. For mer informasjon, gå inn på
www.sorlandetutvandrersenter.no

Lodgetreff 2008
I år vil Birkebeiner Lodge på Lillehammer avholde sitt lodgetreff
på Lillehammer/Glomstad Pensjonat lørdag den 16. august.
Tema vil bli Sigrid Undset sitt liv og virke og hennes relasjon til
USA. Mer info kommer senere, men sett allerede nå av dagen.

Camp Little America
er en språkleier som avholdes i tiden søndag den 27. juli til
lørdag den 2. august 2008. Sted Vangen Leirskole/Skstue,
Siggerud Alder F.o.m. 9 år t.o.m. 12 år. For mer info og
påmelding ta kontakt med Dagny Nystuen, Nedre Prinsdalsvei
84 b 1263 Oslo tlf: 22 62 00 72 mobil: 92 01 95 12 epost:
dnystuen@c2i.net Det er mulig å søke både D8 og den lokale
lodgen om støtte til campen.

Aktiviteter frem til ferien
8/4 Medlemsmøte kanitna Nøtterø Sparebank
13/5 Medlemsmøte kantina Nøtterø Sparebank
14/5 Vi drar til Rønneberg Gartneri, Hvittingfoss
3/6 Bueskyting med Edvard Munch Lodge i Horten
10/6 Medlemsmøte kantina Nøtterø Sparebank
15/6 Pannekakefrokost, sted bestemmes senere
i tillegg kommer bowling på fredager og Flittige Lise-møter.
Se i medlemsavisa for mer info om hvert arrangement
EDVARD MUNCH 8-019
har dette programmet frem til ferien
1/4 Medlemsmøte PC-kveld Turnkantina, Holtan
6/5 Medlemsmøte Bursdag/Potlock Turnkantina, Holtan
3/6 Bueskyting på banen i Fyllingen, Horten

Søster LodgerFredriksten 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

