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Velkommen til medlemsmøte onsdag 13. april
kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien
Forhåpentligvis har alle kommet seg vel igjennom påskeferien og er klare for et nytt medlemsmøte. Vi begynner møtet
som vanlig med en liten forretningsdel. Deretter går vi over til det sosiale med kaffe og noe å bite i. Og en liten utlodning blir det nok også tid til. Denne kvelden får vi besøk av Bjørn Strandli fra fylkesmannen som vil fortelle og vise bil-

Færder Nasjonalpark

der fra
Da håper jeg vi sees den 13. april. Ta gjerne med en venn på møtet som du tror har interesse av Oseberg Lodge.

Ernst Granlys Minnefond som støtte til kultur- og skoleutveksling
Innen fristen 2. mai kan ungdom mellom 16 og 25 år søke om stipend fra dette fondet, pålydende ca. 50.000 kroner. Fondet forvaltes av Eidsvold Lodge 8-009 av Sons of Norway. Det
er ikke fastsatt noen grense oppad for søkebeløp, men fondet skal gi et delvis bidrag til opphold for kultuell eller utdannelsesmessig for så mange unge som mulig. Søkeren eller noen av
vedkommendes familiemedlemmer trenger ikke være medlemmer av Sons of Norway.
Det er ikke fastsatt andre søkekriterier enn at søkeren etter endt opphold skal levere en rapport
til fondsstyret/lodgen, og fortelle om sine erfaringer i ett eller flere lodgemøter, gjerne ledsaget av bilder/video. Søknaden må inneholde nøyaktige opplysninger om søkerens navn, adresse, evt hjemmeadresse hvis
vedkommende allerede studerer utenfor sitt distrikt eller land, om utdannelsesløp, og/eller om kulturellinteresser, og om
planene for/budsjett for sitt opphold i USA eller Canada.Søknaden med eventuelle andre, utfyllende opplysninger/kopier
av dokumenter, sendes til Styret for Ernst Granlys Minnefond v/leder Rolf Foss, Hauersetervegen 509 2067 Jessheim

Våre Flittige Liser

har sitt neste møte mandag 18. april til vanlig tid hos Torild Trolsrud, Sagatun 2 B, Revetal. Er det noe du lurer på så ta kontakt med Torild på telefon 91639484 eller på medlemsmøtet den 13. april. Der kan
dere jo også avtale samkjøring.

Vi fortsetter

med bowling hver fredag på Vallø Bowling fra kl. 18.30 ut mai måned. Sko og kule får du lånt i
hallen. Alle hjertelig velkommen til en hyggelig start på helgen, enten du skal bowle eller bare stikke innom for en prat
og ta en kopp kaffe sammen med gode venner.

Sonemøte for lodgene fra Tønsberg i sør til Lillehammer i nord er planlagt avholdt på Migrasjonsmuseet på Hamar lørdag 21. mai. Utgiftene er transport og en enkel lunsj som er beregnet til ca. 50 — 60 kroner (fjorårets pris). Foruten representanter for de aktuelle lodgene er det også muligheter for at noen fra distriktsstyret kommer. Det hadde vært
hyggelig om vi i Oseberg kunne fylle opp en eller flere biler. Er dette av interesse for deg så gi beskjed til presidenten på
medlemsmøtet onsdag 13. april eller gi beskjed på tlf. 48127201. For dere som ikke har anledning til å reise til Hamar
nå, er det ny mulighet for en Hamar-tur den 10. september. Da feirer nemlig Hamar lodge sitt 25 års jubileum. Mer om
dette kommer i senere medlemsaviser, men hold allerede nå denne dato.

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

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

B

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp. Torild Trolsrud T. 91639684 tor-trol@online.no
Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Kasserer Bjørn Kristiansen. T. 33045146
bjornogkari@hotmail.no Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Marshaller: Kari Bjerkgård T. 33368884.
Martin Bjerkgård T. 33368884 Else Mari Christiansen T. 91889368 else,marihassum@hotmail.no Arild Hassum T. 98009312
http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536
Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway.no Org.nr. 982 843 596
Kont: Kr. 425,- Ektefelle/samboer 375,- Ungd. 16-21 år kr. 255,- Frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i hver måned

Redaktørens betraktninger
Vel overstått påske. Nå er det bare å håpe at våren er på full fart til oss. I bedene spirer og gror det, så forhåpentligvis
slipper vi mer snø nå. Men april er en skummel måned som gjerne overrasker oss med litt snø når vi helst ikke vil ha det.
Siden vi ikke hadde noe spesielt program på mars-møtet, fikk medlemmene rikelig tid til hyggelig prat rundt bordene
etter at vi var ferdig med forretningsdel. Her ble det valgt delegater og varadelegater til kongressen og budsjettet ble vedtatt. Og hjernen fikk jobbet litt med å finne de rette svarene på quizen.
Som dere ser på 1. siden får vi besøk av Bjørn Strandli på medlemsmøtet onsdag 13. april. Han vil fortelle om det forholdsvis nye Færder nasjonalpark.
Dere som var på medlemsmøtet i mars husker at jeg hadde fått en mail fra Inger Aronsen Herbst som etterlyser slektninger i Tønsberg. Jeg oversatte mailen og sendte den til avisene i distriktet. Byavisa hadde tatt etterlysningen inn i avisa
onsdag før påske, og noen dager etter påske fikk jeg telefon fra en som kunne fortelle at han var i familien med Inger.
Han husket også at det hadde vært besøk fra USA på 80-tallet og at de da hadde hatt familietreff. Han lovet å ta kontakt
med Inger snart. Noen dager før fikk jeg en telefon fra en dame som lurte på om vi fortsatt samlet på boks-ringer. Noe
jeg kunne bekrefte, og jeg lovet å ta en tur innom å hente det hun hadde. Ryktet om ringer som får bein å gå på sprer seg.
En titt på kalenderen for våre 3 land viser at det ikke er noen spesielle merkedager i Norge. USA markerer Thomas Jefferson`s Birthday 13. april, samme dag som vårt medlemsmøte. Thomas ble født 13/4 1743 og døde 4/7 1826. 15/4 er det
Tax Day og 28/4 er det Take our Daughters and Sons to Work Day. Dette er en markering av et non-profit opplæringsprogram hvor foreldrene tar med seg barna på jobben en dag slik at de kan få et innblikk i hva foreldrene jobber med.
Tilsvarende dager markeres i deler av Australia 5/1 og i Canada 7/11. En titt på den canadiske kalenderen viser oss at
den 6. april markerer de National Tartan Day Denne dagen markerer underskrivelsen av Declaration of Arbroth i 1320
og den skotske herkomsten. Dagen markeres med sekkepipe-parader, Higland danse og andre typiske skotske aktiviteter.
Og den 9. april er det Vimy Ridge day.
Det er jo tid for å starte med litt hagearbeide, sommerdekkene skal på og noen har også begynt med båtpussen. Men jeg
håper at dere tar dere noen timer fri fra disse syslene onsdag 13. april og kommer på vårt medlemsmøte. Vi sees vel da.
Sven Anders Kjønnerød, redaktør

Kongressen avholdes som kjent i Haugesund i tiden 9. til 12. juni. På vårt medlemsmøte i mars ble Solveig
Sende Kjønnerød og Liv Kristin Høvring valgt som delegater, mens Brit Ekman Gjertsen og Torild Trolsrud ble valgt til
varadelegater. Det er åpent for alle å være tilstede under hele eller deler av kongressen. D8 styret og komiteen starter
arbeidet sitt i løpet av torsdag. Solveig er tatt ut til å være med i Lov– og resolusjonskomiteen. Og om kvelden er det Get
to gether party. Den offisielle åpningen av kongressen finner sted fredag og selve møtet fortsetter utover dagen og lørdag. Lørdag kveld er det innsettelse av det nye D8-styret og bankett. Det hele avrundes med frokost søndag før alle delegatene og gjestene starter på hjemreisen etter noen forhåpentligvis hyggelig dager med gamle og nye venner i Sons of
Norway. Dersom du er interessert i være med på hele eller dele av kongressen finner du påmeldingsskjema og andre
opplysninger på
https://docs.google.com/forms/d/1iKVHiblgZ4ok7O5JC0yvMKsZ4E_-OZH_77E4jSP0DMU/viewform Er det noe du
lurer på så ta kontakt med Nils Audun Gerhardsen på tlf. 94872209 eller mail nils-audun@gerhardsen.cc
Haugaland Lodge som er arrangør av kongressen, feirer sitt 25—års jubileum i forbindelse med kongressen.

USA-tur

er som kjent planlagt i tiden18/8 til 28/8. Den starter med fly til San Francisco og går gjennom flere
byer og ender opp i Tacoma hvor Sons of Norway internasjonale kongress avholdes. Hele programmet for turen og påmeldingsskjema finner du på hjemmesiden til Distrikt 8, www.sofn.no Reiseleder er Nils Audun Gerhardsen (se tlf. og e
-mail adresse ovenfor) hvis det er noe du lurer på angående reisen.

Ellers vil jeg bare minne dere om at dere kan støtte lodgen økonomisk ved å ha Oseberg Lodge som mottaker av din
grasrotandel. Det gjør du ved å oppgi vårt Org.nr. 982843596 til din tippekommisjonær. Du husker vel også å ta vare på
ringene fra alle brus– og øl-bokser. Og det er vel en selvfølge at alle frimerker, postkort, telekort og andre kort i bankkort størrelse blir tatt vare på. Dette kan du levere på et medlemsmøte så skal vi sørge for at rette vedkommende får det.
For at det skal telle med i konkurransen som avsluttes med premiering på kongressen må det leveres senest på maimøtet. Og uansett hvor i verden du er kan du lese medlemsavis og annet stoff fra Oseberg Lodge på vår hjemmeside.
Søster Lodger: Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 2. lørdag kl. 13.00
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

