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Vi ønsker alle velkommen til medlemsmøte tirsdag 

8. april kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien, Eik 
Det er igjen tid for å komme sammen til medlemsmøte. Vi begynner som alltid med en liten forretningsdel før 

vi går over til det sosiale. Denne gangen vil Frits Dalby orientere om Spokesman Club og Toastmastering. Det 

finnes mange slike klubber rundt omkring i verden og Frits har selv vært president i en slik klubb. Det blir som 

vanlig noe å bite i sammen med kaffen. Og en liten utlodning blir det også. Håper du har anledning til å ta med 

en liten gevinst. Håper vi sees til litt før-påskehygge. 

Camp Little America er en språk og kulturleier for unge mellom 9 og 12 

år. Den finner sted i tiden 27. juli til 2. august på Vangen Leirskole på Siggerud, ca. 

45 min. kjøring utenfor Oslo. Pris kr. 3.900,-. Du kan søke om støtte både fra D8 og 

fra din lokale lodge. Her kan du lære engelsk, møte nye venner fra Norge og USA, 

spille softball, lære å kaste en amerikansk fotball, svømme, padle kano og lære å kas-

te lasso, spise typisk amerikansk mat in The Chuckdwagon som flapjacks, Sloopy 

Joes and Rice Krisie Bars, feire typiske ameikanske fester som Halloween og 

Thanksgiving, kjøpe amerikanske godsaker i The General Store, lære om amerikans-

ke kortspill, om kjente indianere og amerikanske barnebøker. Samt mye, mye mer. 

For mer informasjon og påmelding ta kontakt med Dagny Nystuen, Nedre Prins-

dalsvei 84B, 1263 Oslo. Telefon 22620072, mobiltlf.  92019512 eller e-post dagny.nystuen@gmail.com Du 

kan også ta kontakt med redaktøren så skal jeg sende deg info og påmeldingsskjema. Påmeldingsfrist 1. mai 

Våre Flittige Liser har sitt neste møte hos Solveig Sende Kjønnerød, Kongslysveien 10, Eik man-

dag 14. april. Selv om dette er i påske-uken håper hun mange har anledning til å komme. Noe du lurer på, ta 

kontakt på medlemsmøtet 8. april eller på tlf. 48 12 72 01. Velkommen. 

Bowlingen fortsetter ennå i ca. 2 måneder før vi tar sommerferie. Vi treffes hver fredag fra kl. 18.30 og 

ca. 1 1/2 time på Vallø Bowlingsenter. Sko og kule får du lånt, så det er bare å komme som du er. Og dersom 

du ikke har planer om å dra på påskeferie, blir det sikkert mulighet for å treffe oss i hallen også Langfredag. 

Lotteriet Selv om det noen måneder igjen til vi starter opp vårt årlige lotteri, er det aldri for tidlig å min-

ne om at vi er avhengig av hjelp fra dere medlemmer med å skaffe gevinster. Enten du lager dem selv, ”tigger” 

hos butikker/bedrifter eller sponser en gevinst selv, mottas  

alle bidrag med takk. 

Vi gratulerer 7/4 Sverre Hanche, 9/4 Stig H. 

Kjønnerød, 10/4 Unni Fevang, 21/4 Nils E. Elind,  

24/4 Øyvind Dyrvik, 28/4 Kari Hilda Auli,  

30/4 Ragnar Iversen  

GOD PÅSKE ALLE SAMMEN  

B 

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 



Redaktørens betraktninger 
Forhåpentligvis har vi nå tatt farvel med vinteren og kan ønske våren og sommeren hjertelig velkommen. Vi har jo 

skrudd klokka 1 time frem mot SOMMER, så da må vi jo tro varmen kommer. Ute begynner det å bli grønt og løk-

blomster og annen fauna springer ut med gledens lyst. På samme tid i fjor lå snøen fortsatt over området. 

Når dette skrives er første kurskveld på Linedance-kurset over, og vi er snart klare for kveld to. Selv om det ikke alltid 

var like lett å koordinere hjerne og ben, var dette skikkelig moro. Alle kastet seg ut i dansen med glød og iver, og forhå-

pentligvis går alt litt lettere når vi er ferdig med hele kurset enn etter første kveld. Kanskje kan de positive tilbakemel-

dingene gjøre at vi kan starte et nytt kurs til høsten Og har du lyst til å prøve litt på egenhånd hjemme kan du jo gå inn på 

en av disse linkene: Honky Tonk Stomp: http://www.copperknob.co.uk/stepsheets/honky-tonk-stomp-ID51285.aspx el-

ler Just Caballero: http://www.copperknob.co.uk/stepsheets/just-caballero-ID84154.aspx Lykke til. 

Helgen 27. til 28. september arrangeres Safari-messen på Quality Hotel i Tønsberg. Dette er en messe hvor alle forening-

er og organisasjoner i Tønsberg-regionen kan presentere seg for befolkningen. Styret mener at dette kan være en fin an-

ledning til å gjøre oss bedre kjent i distriktet og kanskje kan gi oss nye medlemmer. Håper medlemmene er enig i dette, 

og hjelper til med forarbeidet og avviklingen. Mer info om dette fremover. Pr. 1/3 er over 30 foreninger påmeldt. 

En titt på kalenderen viser at påsken feires i alle ”våre” 3 land. Ellers er det ingen merkedager i Norge.  I USA feires 

Thomas Jefferson`s fødselsdag. Han ble født 13. april 1743, døde 4. juli 1826 og var USAs tredje president (1801–1809), 

andre visepresident (1797–1801) og en amerikansk statsmann. Han var bl. a. ambassadør i Frankrike, og grunnlegger av 

University of Virginia. Jefferson var en av de viktigste personene bak Amerikas forente staters uavhengighetserklæring. 

I Canada er det National Tartan Day den 6. april. Det var den  21. oktober 2010, canadiske myndigheter offisielt erklært 

6. april som Tartan Day. Det feires fordi det er årsdagen for signeringen av Declaration of Arbroath i 1320, den skotske 

uavhengighetserklæring. I Canada, oppsto dagen på slutten av 1980-tallet i Nova Scotia, der det ble erklært som offisiell 

dag av den provinsielle regjeringen. Det  spredt seg etter hvert over hele landet, med mange provinser og nå feires det 

over hele landet. Den 9. april er det Vimy Ridge Day. Dette er til minne om de falne og skadde canadiere som deltok i 

slaget om broen Vimy Ridge i Frankrike i 1917 under den 1. verdenskrig. Det blir flagget på halv stang på Peace Tower 

og Parliament House i Ottawa. Også for oss i Norge er 9. april en viktig dato, men da i forbindelse 1940. 

Så håper jeg å se riktig mange av medlemmene på møtet den 8. april. Og til dere jeg ikke treffer, ha en riktig fin påske 

og så håper vi på mye sol og varme fremover.                     Med broderlig hilsen Sven-Anders, red. 

 Hva skjer fremover? Foruten de faste medlemsmøte 2. tirsdag i måneden, de månedlige Flittige Lise-kvelder 

og bowling hver fredag er det også andre ting du kan krysse av i kalenderen for allerede nå. Torsdag 8. mai drar vi til 

Rønneberg Gartneri og kjøper inn det vi trenger for å gjøre hagen og blomsterkassene pene til mai-dagene, søndag 17. 

august er det pannekakefrokost og helgen 12. til 14. september feirer Eidsvold Lodge sitt 30 års jubileum. Lørdag 8. no-

vember er det Thanksgivingfest på Speiderhuset. Men alt dette og sikkert mer blir dere minnet på i vår medlemsavis. 

Følg også med på Facebook– og Hjemmesiden vår. Adressene finner du på toppen av denne siden. 

Medlemsfordeler Som medlem av SoN kan du få rabatt på billeie, hoteller og reiser. Hos AVIS får du rabatt 

ved å skrive kode A835300 i AWD-boksen på www.avis.com Ønsker du å leie bil hos Budget, bruker du kode (BCD) 

Z661200 på www.budget.com Trenger du overnatting gir Best Western deg rabatt på 3400 hoteller. Oppgi Sons of Nor-

way referanse #01195190 Du kan bestille på www.bestwestern.com Også Carlson Hotels gir rabatt ved å oppgi ID-nr. 

96126 på www.clubcarlson.com På reiser kan du få rabatt på Borton Overseas og Icelandair. For  fullstendig oversikt og 

fremgangsmåter kan du logge deg inn på www.sofn.com og under rubrikken Join us finner du Members Benit. Litt leng-

er ned på den menyen finner du også en oversikt over alle lodger i Sons of Norway, enten det er i USA, Canada og Nor-

ge. 

Vervekampanje Sons of Norway D8 1.november 2013 – 31.mai 2014 1. premie:  Gavebrev på  2 flybilletter til 

valgfri destinasjon i USA som Icelandair flyr.  Premien går til den som i perioden verver flest medlemmer, minimum 10 

nye . Ved likt antall blir det trekning. 2. premie:  SoN effekter + 20 flaxlodd til verdi kr. 1000,- ved verving av minimum 

5 medlemmer 3. premie:  SoN effekter + 10 flaxlodd til verdi kr. 500,-  Visepresident i hver lodge melder antall vervede 

med ververs navn til visepresident  i D8 ved utgangen av hver mnd. «nils-audun@gerhardsen.cc» Vinnerne blir offent-

liggjort på D8 kongressen i juni 2014 i Egersund 

 

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 48064201 toot-soe@live.no 

Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Bjørn Kristiansen. T. 99105653  

bjornogkari@hotmail.no  Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Medl.sekr. Anne Lise  

Berenger  T. 92852787 annelise3140@hotmail.com Marshall Kari Bjerkgård  T. 33368884. Torild Trolsrud T. 33062934  

tor-trol@online.no Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 ingun.r.larsen@gmail.com 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596  

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. 

    Nor-Bu Lodge 3-427 BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30 
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