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Tirsdag 12. april k. 19.00 er det igjen medlemsmøte
i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torg
Som alltid begynner vi kvelden med den obligatoriske forretningsdelen. Deretter går vi over til det sosiale med
hyggelig prat, kaffe og noe å bite i og utlodning.
På kveldens program står også lysbilder fra USA.
Håper vi sees den 12. april til litt før-påske hygge med gode venner.

Våre Flittige Liser
Har sitt neste møte hos Anne Lise Berenger tirsdag 5. april til vanlig tid. Legg merke til at Flittig-Lise møter
denne gang kommer før medlemsmøtet pga. påsken. Noe du lurer på, ring Anne Lise på tlf. 92852787

Brukte frimerker og ringer
fra brus/ølbokser
Du husker vel å klippe av frimerkene fra all post du får før du kaster konvolutten. De brukte frimerkene betyr penger i kassa for Tubfrim. Og du tar selvfølgelig vare på aluminiumsringene fra brus– og ølbokser. Dette blir som kjent
brukt til å lage proteser. Ta med frimerkene og ringene på et medlemsmøte så
skal vi sørge for at kommer dit de skal.

Haugaland Lodge, Haugesund
Inviterer til kombinert lodgetreff og 20 års jubileum lørdag 4. juni. På formiddagen blir det en tur til bl.a. Arquebus
Krigshistoriske Musem og Norvegen Historiesenter. Etterpå blir det en enkel, varm lunch, kaffe og ”litt søtt attåt”. Her
blir det også en ”Brainstorming” om lodgearbeide hvor lodgene kan dele av sine ideer, gode råd m.m. Om kvelden blir
det 20 års jubileum på Radisson Blu Hotel hvor det blir servert buffet med 2 varmretter m.m. Påmeldingsfrist 15. mai. Er
du interessert i flere opplysninger, ta kontakt med redaktør så skal du få tilsendt hele programmet.

Camp Little America
Arrangeres i år tiden 24. juli til 30. juli på Vangen Leirskole utenfor Oslo. Dette er en språkleir for barn i alderen 9 til 12
år. Pris kr. 3.500,-. For medlemmer av Sons of Norway gir D8 kr. 500,- i støtte. Du kan også søke din lokale lodge om
støtte. For mer opplysninger og påmelding ta kontakt med Dagny Nystuen på tf. 22620072/92019512 eller e-post
dnystuen@c2i.net Påmeldingsfrist 1. mai

Vi gratulerer
7/4 Sverre Hanche, 9/4 Stig H. Kjønnerød 10/4 Unni Fevang
15/4 Erik Lie 21/4 Nils E. Elind 24/4 Øyvind Dyrvik
5/5 Turid Dalby

Skal du til USA/CANADA?
OK-Reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
Med ektefelle 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
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Redaktørens betraktninger
Det sies jo at jula varer helt til påske. Så nå er det på tide å hive ut den siste rest av julepynten og finne fram påskeegg og
påskekyllingene. Men før påsken kommer skal de Flittige Lisene ha møte den 5/4 og det blir medlemsmøte 12/4.
Og med det fine været vi har hatt den siste tiden er det neppe mye snø igjen til påske her nede i lavlandet ved kysten.
Kanskje blir det båt-påske eller kos på terrassen for oss langs kysten. Så får heller ski-folket dra opp i høyden og lete
etter snøen.
På marsmøtet hadde vi besøk av medlemmer fra DIS-Vestfold som ga oss gode tips om nettsider vi kan bruke i forbindelse med slektsforskning i USA. Det ble en interessant kveld med mange spørsmål og svar i anledning slektsforskning.
Uken etterpå var undertegnede sammen med Solveig og Jan og Brit Thorsen fra Edvard Munch Lodge på årsmøtet i DIS
-Vestfold og orienterte litt om Sons of Norway. Vi ser frem til et godt samarbeide med DIS-Vestfold. Vi har jo mange
felles interesser i å finne og holde kontakt med slekt på den andre siden av dammen.
Jeg har jo lovet at jeg skal forsøke å holde dere oppdatert på merkedager i USA og Canada. 9/4 feires Vimy Ridge Day i
Canada. Slaget om Vimyhøyden (engelsk: Battle of Vimy Ridge) var et slag utkjempet mellom tyske og hovedsakelig
canadiske styrker under første verdenskrig. Siden det var et av de første slag der canadiske styrker opererte på egenhånd,
fikk det meget å si for den canadiske nasjonale selvbevisstheten. Vimy var blant de best befestede områdene på hele
vestfronten og de allierte vurderte det som en uinntagelig festning. Britene og franskmennene hadde i flere år forsøkt å
innta høyden med store tap, franskmennene alene mistet 150 000 soldater under ett forsøk i 1915. Strategisk var høydedraget svært viktig, da den var den eneste naturlige barrieren. De allierte besluttet å gjennomføre et nytt angrep i 1917,
valget falt på canadierne, og for første gang ble de fire divisjonene i det canadiske korpset (Canadian Corps) benyttet
samlet.
Så håper jeg vi sees den 12. april til medlemsmøte i påskens farger.
Sven-Anders Kjønnerød, redaktør

Tirsdag 3. mai inviterer Edvard Munch Lodge
Til medlemsmøte i kantina i Holtanhallen. Det blir markering av stiftelsesdagen 7/5 1994. Og Eddie Ferreira skal fortelle
og vise bilder fra sin rotur på Mississipi. Av hensyn til serveringen er det ønskelig med påmelding innen 1/5 til Thorsen
på tlf. 33041970 eller e-post jwth@online.no Du kan også skrive deg på listen på vårt medlemsmøte den 12. april.

E-post og internett
Fra sydligere breddegrader har vi fått e-mail fra Oscar K. Kristiansen om at de som ønsker kontakt med ham må benytte
den nye e-post adressen hans: oscarkkristiansen@gmail.com Minner også om at du kan få sendt medlemsavisa hjem til
din PC istedenfor å få den i postkassa. Send din e-postadresse til sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no så ordner vi det. Du
kan også lese medlemsavisa og få annen informasjon ved å logge den inn på www.sonsofnorwayoseberg8001.no

Dear Son of Norway Foundation Supporter,
I'm excited to announce that applications are now open for the first Lund Fund scholarships! If you don't know
about the Lund Fund yet, the scholarship, established by the International Board of Directors. serves as a tribute to former Chief Executive Officer, John Lund and Alan Lund, former Legal Counsel of Sons of Norway,
for their combined forty years of outstanding service and dedication. Additionally, the Lund family has chosen to use this fund for scholarships for study abroad experiences through accredited, post high school, educational institutions. If you would like to apply for this special scholarship, please click here to download the application. Any current Sons of Norway member, child or grandchild of a current member, who demonstrates a
keen interest in a post high school study abroad experience is eligible! Please note that the deadline for applications is June 1st and Sons of Norway membership must be in effect at least one calendar year prior application. Applicants must provide a certificate of completion from high school or its equivalent. No preference will
be given based on the country selected for the study abroad experience. Special consideration will be given to
military veterans. Har du noen I din familie dette kan være interessant for?
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