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P.g.a. påsken avholdes neste medlemsmøte onsdag
5. april kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien Eik
Siden 2. onsdag i april kommer midt i påskeuken, har vi flyttet vårt medlemsmøte en uke frem, nemlig til den
5. april. Vi åpner som vanlig med en forretningsdel. Deretter samler vi oss rundt bordene til hyggelig prat og
noe å bite i sammen med kaffen. En liten utlodning blir det vel også tid til. Og denne kvelden skal Odd Harald
Høvring vise bilder og fortelle om familiens

USA tur med fly, bil og båt
Håper du har satt av denne onsdagen til å være sammen med gode venner før påskeferien står for tur.

Våre Flittige Liser

har sitt neste møte hos Liv Sollum onsdag 26. april til vanlig tid. Liv`s adresse
er Eikeveien 86, 3186 Horten. Er det noe du lurer på, så ta kontakt med Liv på tlf. 91868314 eller på medlemsmøtet i april. Her kan du jo også avtale samkjøring.
Stiftelsen Gamle Tønsberg som Oseberg Lodge er medlem av har
Møte 30.3.17 i Kammegaten 5. klokken 1900. I Tønsbergs Arbeiderforening. Tema: Gatebruksplanen i Tønsberg og fortetning av sentrum
og villastrøk. Arrangør: Tønsbergs Træplantningsselskap og Stiftelsen
Gamle Tønsberg. Møteleder: Ansvarlig Redaktør i Tønsbergs Blad
Sigmund Kydland. Panel: Professor Per Olaf Fjeld. Planleggingssjef i Bane Nor Hanne Sophie Solhaug. Sjefsarkitekt i Statens Vegvesen Lena Stenersen Arialplankontoret i Tønsberg Kommune. Martine
Søyland Hoel. Kulturavdelingen i Tønsberg Kommune. Magnus C.
Martin. Kaffe og kaker serveres fra buffet. Entre Kr. 100.– . Stiftelsen avholder sin generalforsamling torsdag
6. april kl. 18.00 på Løkken. Entre kr. 50,-. Bevertning.

Bowlingen vår fortsetter hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowlingsenter. Her er alle hjertelig velkommen til for å tilbringe noen timer med gode venner. Sko og kule får du lånt i hallen. Hvordan vi gjør det fredag
14/4 (Langfredag) får vi avtale nærmere. Tar også et lite forbehold om at de ikke finner flere bomber på Vallø.
Bowlingen fredag 17. mars måtte jo avlyses pga. evakueringen av Vallø etter at de hadde funnet en bombe fra
krigens dager under opprydding på den gamle raffineri-tomten. Selv om over 200 personer ble evakuert og
måtte være borte fra hjemmene sine nesten 2 døgn, gikk det bra denne gangen. Langt verre gikk det den 25.
april 1945 da allierte bombet raffineriet på Vallø for å hindre at tyskerne fikk drivstoff. Den gang ble over 30
huset smadret og 53 liv gikk tapt. Dessverre tror de at det fortsatt finnes udetonerte bomber der.

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 TIL
ALLE SONS OF NORWAY MEDLEMMER

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
Mens disse linjene skrives kan en føle at våren er rundt hjørnet. Snøen er borte og i blomsterbedene stikker alle slags
løkblomster opp og busker og trær begynner i skyte knopp. Fuglene kvitrer og det går an å ta med kaffekoppen ut på terrassen å nyte solstrålene.
På marsmøtet fortalte Arild Hassum litt om Civitan Club. Dette er en organisasjon som har mange likheter med oss. SoN
ble stiftet i 1895 i Minnesota, Civitan Club ble stiftet i 1917 i Birmingham Alabama. Antall medlemmer totalt og i Norge
er ganske lik SoN`s. Selv om SoN sikkert er mer fokusert på det norsk-amerikanske samarbeide, jobber begge med å
hjelpe de svake i samfunnet. Et interessant innlegg. Er det flere av Osebergs medlemmer som ønsker å presentere en annen forening eller organisasjon de brenner for, så ta kontakt med vår aktivitetsleder så finner hun sikkert tid til dere på et
medlemsmøte utover året.
Som dere ser på førstesiden vil Odd Harald Høvring fortelle og vise bilder fra fjorårets tur til USA. Familien tok fly over
til USA og reiste rundt med bil. Men hjemover gjorde de ikke som de fleste andre gjør, tar fly. Nei, de tok båt fra USA
til England. Her vil vi nok bli tatt med på en eventyrlig rundreise.
Ser vi litt lenger utover våren, har vi jo medlemsmøte onsdag 10. mai. Og torsdag 11. mai har vi vår tradisjonelle gartneri-tur. Men denne gangen skal vi ikke til Rønneberg. I år har vi gjort avtale med Rom Hagesenter på Rom. Dette senter
er også medlem av Hageland og ligger mer sentralt til for de fleste av våre medlemmer. Vi får de samme betingelser som
vi hadde på Rønneberg. Mer info om det som skjer i mai kommer i neste medlemsavis. Men sett allerede nå av dato og
gjør dine innkjøp til hagen og balkong-kassene.
De som er glad i amerikanske pannekaker og damefotball, får i både pose og sekk søndag 11. juni. Da kan du først nyte
amerikanske pannekaker på vår tradisjonelle pannekakefrokost før du kan dra til Komplett Arena i Sandefjord og se Norges damelandslag spille sin siste treningskamp før fotball-EM mot USA`s damelandslag.
Selv om det fortsatt er over ett år til vi skal arrangere Distriktskongress på Thon Hotell i Åsgårdstrand, er det aldri for
tidlig å tenke på alt det trengs hjelp til. Vi trenger hjelp i sekretariatet, håndarbeidsutstillingen, skaffe annonser og produsere programheftet, ta hånd om bookingen, guider til ledsagere som ønsker å ta en tur i området, underholdningen m.m.
Tenk litt på dette og gi presidenten beskjed om hva du kan bidra med. Rundt omkring i alle SoN`s distrikter er distriktspresidentene nå i full gang med å oppnevne nominasjonskomiteer som skal sjekke at de som ønsker å stille til valg for
verv i distriktstyret for neste periode er kvalifiserte. I D8 består denne komiteen av Harald N. Thygesen, Terje Vigen
Lodge, Tordis Stenberg, Dalbuen Lodge og Solveig Sende Kjønnerød, Oseberg Lodge.
Tar vi en titt på kalenderen for våre tre land, er jo påskehøytid dominerende i Norge. I USA feirer de Thomas Jeffersons
fødselsdag, 13/4. Thomas ble født 13/4 1743 og døde 4/7 1826. 16/4 er det Skattedag og 27/4 er det Ta med ungene på
jobb-dag. I Canada er det National Tartan Day 6/4 og 9/4 er det Vimy Ridge Day.
Uansett om du skal feire påsken på fjellet, til sjøs eller bare kose dere i sola på terrassen ønsker jeg dere alle sammen en
riktig god påske. Og mens du sitter der å nyter solen og late dager så kanskje du kommer på noe du kan bidra med til å
fylle medlemsavisa vår. Det er ikke alltid like enkelt å vri mer ut av en sliten redaktørhjerne.
Da gjenstår det bare å ønske alle hjertelig velkommen til medlemsmøtet onsdag 5. april. Ta gjerne med en venn eller to.
Sven Anders, redaktør
Prosjekt ringer som gir ben i gå på Kirsten Egelund Andersen og
Lena Pedersen var på vegne av Prosjekt Boksringer og Inner Wheel inviteret i
Audiens ved Thailands Prinsesse, HRH Pincess Sirindhorn den 23/1-2017 på
hospitalet Prostheses Foundation i Chiang Mai, som takk for den støtte og
innsats Projekt Boksringer har ydet gjennem årene. Det var en meget stor og
høytidelig opplevelse. Ved samme leilighet kunne vi overrekke Prostheses
Foundation vår 3. Donation som denne gang var på 350.000 Baht (70.000 Dkr),
innsamlet i løpet av 2016. Ved denne anledning fikk vi også mulighet til å se en
mobilklinik tilsvarende den vi donerede siste år. I alt har vi siden 2013 donert
ca. 2,2 millioner Baht. Tusen takk til alle våre samarbeidspartnere og private
innsamlere for innsamling og sortering. Uten deres energi og innsats kunne
dette projekt ikke lykkes. Prinsesse Sirindhorn hiler på Kirsten Egelund Andersen og Lena Pedersen i mottagelsen ved Protheses Foundation i Chiang Mai
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