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Velkommen til medlemsmøte tirsdag 10. april kl.
19.00 i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torg
Så er det igjen klart for medlemsmøte i Oseberg Lodge. Med det fine vårværet vi har den siste tiden her i området passer det vel at vi denne kvelden får besøk av Vidar Gundersen fra hagelaget som vil sette

Hagen i fokus
Men som vanlig begynner vi med forretningsdelen før vi går over til den sosiale delen med kaffe og noe å bite,
en liten utlodning og hyggelig prat rundt bordene. Kanskje mange har noe å fortelle fra påskeferien. Og innimellom alt dette vil vi altså få gode tips om hva som bør gjøres i hagen nå utover våren. Håper å se deg der.
Du kan gjerne ta med en venn eller to. Så sees vi altså tirdag 10/4 kl. 19.00. Avtale??!!!????

Våre Flittige Liser
Har sitt neste møte hos Else Mari Christiansen, Gauterødveien 71 A, Tønsberg tirsdag 17. april til vanlig tid.
Det er nærmeste huset til Kiwi på Gauterød, så du kan ikke ta feil. Er det noe du lurer på, ring Else Mari
33386029/91889368 eller ta kontakt på medlemsmøtet den 10/4.

Bowlingen
Fortsetter hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowlingen. Vi spiller frem til siste fredag
i mai, så trenger du et lite pust i bakken etter lange dager i hagen eller med båtpuss,
kan en tur i bowlinghallen gjøre susen. Her kan du ta med familie og venner og hygge
den noen timer i hyggelig lag. Enten vi får strike eller kula havner i renna har vi det
like gøy. Vi sees vel. Kule og sko får du låne i hallen,

Brukte frimerker/boksringer
Du husker vel å ta vare på frimerkene får du kaster posten. Du kan også sende inn hele kort og konvolutter
hvis det har spesiell interesse. Tubfrim tar også imot telekort, så ta alt med på møtene så skal vi sørge for å
sende det videre. Det samme gjelder selvfølgelig ringene som du plukker av brus/øl-boksene.

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, 28/4 Kari Hilda Auli 1/5 Bjørn Kristiansen og
ellers alle andre som har noe å feire, uansett om det nye
familiemedlemmer, ny bil eller kanskje en ny vårgarderobe. Lørdag 28/4 feirer
vår søsterlodge Fredriksten Lodge 100 år.
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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 betrakninger
Når dette skrives har vi lagt bak oss noen vårdager som det er lenge mellom hver gang vi opplever. Hagearbeidet er for mange allerede godt i gang, likeledes båtpussen og sommerdekkene er vel på, hvis du ikke har tenkt
deg til fjells i påsken da. Og ikke før har du fått pakket ut fra påsketuren så er det tid for medlemsmøte. Og
denne gangen har vi satt hagen i fokus, noe som skulle være veldig aktuelt nå. Her kan du få tips om alt som
skjer i hagen i disse vårtider.
På marsmøtet var det Osebergskipet som sto i fokus. Et godt besøkt møte fikk høre historiker Eivind Luthen på
en spirituell og opplysende måte fortelle om både det gamle og nye Osebergskipet og masse annen historie
knyttet til vårt distrikt. Håper mange fikk lyst til å ta turen innom byggeplassen for det nye Osebergskipet og
følge med i det som skjer. Sjøsettingen skjer altså den 20. juni. Og kanskje er dronning Sonja gudmor?
Ser vi på kalenderen over merkedager i ”våre tre land” ser vi at Canada feirer Vimy Ridge Day 9. april. Det
var i 2003 at Regjeringen i Canada vedtok at 9. april skulle være en minnedag til falne og skadde canadiere
som deltok i slaget om broen Vimy Ridge i Frankrike i 1917 under den 1. verdenskrig. Denne dagen flagges
det på halv stang på Peace Tower og Parliament House i Ottawa. Også for oss i Norge er 9. april en viktig dag,
men da i forbindelse med den 2. verdenskrig. Og det som skjedde den 9. april 1940 er vel mer kjent i Norge
enn det som skjedde i Frankrike 9. april 1917. Ellers blir jo de faste påskedagene feiret både i Norge, USA og
Canada. Og uansett om du skal feire påsken hjemme på terrassen, i båten eller til fjells, i Norge eller utenlands,
håper jeg alle får en fin påske uten uhell og at alle møter opp påskebrune og opplagte til vårt medlemsmøte
tirsdag 10. april. Kl. 19.00. See you.
Med broderlig hilsen Sven-Anders– redaktør

Skal du studere i USA?
The Torske Klubben Foundation (TFK) vil de neste 5 år tilby årlige stipend på $ 15000 pr år til studenter fra
Norge som studerer ved Universitetet i Wisconsin-Madsion. Stipendiet er for å oppmuntre undervisningssteder
til å rekruttere studenter fra Norge og hjelpe studentene med oppholdskostndene mens de er i Madison. Mer
opplysninger og søknadsskjema kan du få ved å ta kontakt med The Secretary of TKF; Mr. Trygve Lonnebotn.
57708 A Lucielle Lane, Merrimac, WI 53561. Spørsmål kan også rettes til Dean Emeritus Howard Martin,
President TFK på 608-835-7511

Distriktskongressen
Avholdes på Bryne Hotell i tiden 14.-17. juni. Selv om du ikke ble valgt som delegat kan du være tilstede under hele eller deler av kongressen som gjest/observatør. Du kan også delta på håndarbeidsutstillingen. Mer
opplysninger om hvordan du melder deg på som gjest eller deltager på håndarbeidsutstillingen finner du på
www.sonsofnorway8.com

Internett/E-post
Osebergs egen hjemmeside finner du på www.sonsofnorwayoseberg8001.no Her
kan du lese medlemsavisa vår uansett hvor i verden du befinner deg. Her finner
du også bilder fra våre aktiviteter, historien vår, aktivitetsplan med mer. Og ønsker du medlemsavisa tilsendt som e-post istedenfor som vanlig post, så send din e
-post adresse til sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no så ordner vi det.
Andre adresser som kan være interessant å sjekke ut er www.utvandrerfestival.no
hvor du finner alt om utvandrerfestivalen i Kvinesdal i månedsskiftet juni/juli og
www.accn,no som gir deg opplysninger om 4. juli-feiringen i Frognerparken i
Oslo.
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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 Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legion Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

