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Velkommen til nytt medlemsmøte onsdag 11. april
kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien Eik
Så er det igjen klart for et nytt medlemsmøte på speiderhuset. Vi begynner som vanlig med en liten forretningsdel der det
blir avgitt en del rapporter og vi tar opp til behandling de sakene som måtte trenge det.
Ellers blir det som vanlig hyggelig prat rundt bordene, litt tørt og vått og en liten utlodning. Håper du setter av denne
dagen til å være sammen med gode venner i Oseberg Lodge. Ta gjerne med en venn eller to, alltid hyggelig med besøk
på møtene våre.

Tur til Steinsrudfjøset i Snertindalen
Vi har nå en stund pratet om å ta en tur over på andre sia, til Snertingdalen,
for å besøke Finn Brobakken. Finn er medlem på Hamar og han driver
Steinsrudfjøset.
Litt om Steinsrudfjøset: I 2002 begynte ombyggingen av fjøset til nåværende
selskapslokale. Stallen ble til kjøkken, melkerommet ble toalett, fôrgolvet ble
bygget om og sammen med fjøset har dette blitt hjemmekoselige lokaler i
gammel tradisjon! Vi tilbyr skreddersydde selskap av alle slag, for inntil 60
personer. Vi kan også tilby et spennende komponert koldtbord tilpasset Deres
ønsker.
På januarmøte bestemte vi oss for å ta en tur over 26. mai. Vi luftet også muligheten for å gjøre det til et felles arrangement for SoN, og kanskje først og fremst for lodgene i Hamar, Oslo, Eidsvoll, Lillehammer og Tønsberg. Migrasjonsmuseets Venner vil også bli invitert.
Vi har de tre siste årene hatt et fellesmøte/sonemøte her på Hamar på våren. Ole og Einar har når funnet ut at i år blir det
ikke noe fellesmøte før til høsten, så skal vi ha noe felles på denne siden av sommeren er denne turen her en god mulighet. Vi vet at det er tidlig på året, men for å kartlegge litt om det er interesse for et felles arrangement/tur over på «gærne
sia ta Mjøsa» sender vi ut dette nå. Tar vi turen over blir det selv selvsagt mat å få, så det må på et tidspunkt bli en bindende påmelding. Dette får vi komme tilbake til etter at vi får tilbakemelding fra dere og etter at vi har fått tilbud fra
Finn. Håper dette er noe det er interesse for. Gi beskjed til Bjørn Myhre (tlf 99606190) eller Knut Einar Volla (tlf
95993851) om du/dere vil være med på dette.
Flere bilder og info om Steinsrudfjøset kan dere finne her https://www.facebook.com/groups/594442340602897/
Med vennlig hilsen styret i Hamar Lodge

Bowlingen
vår fortsetter ennå noen uker før vi tar sommerferie. Vi treffes som vanlig hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. I
forbindelse med at D8-styret har møte på Grand Hotell i Åsgårdstrand 5.-8. april ønsker de å komme på bowlingen den
6. april. Etterpå er det bestilt bord på Redningen. Dette vil være en fin anledning for Osebergs medlemmer å bli kjent
med D8 styret og vice versa. Enten du skal bowle eller bare ønsker å bli med inn på Redningen for en matbit og hyggelig
samvær er du hjertelig velkommen.

Vi gratulerer 3/4 David Venice 9/4 Stig H. Kjønnerød,
21/4 Nils E. Elind, 24/4 Øyvind Dyrvik, 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
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firmapost@usaexperten.no
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Redaktørens betraktninger
Vi har lagt påsken bak oss, så nå er forhåpentligvis våren kommet. Årets 4. medlemsmøte står foran oss, og forhåpentligvis er været slik at alle har lyst til å komme seg ut av godstolen og treffe gode venner i Oseberg Lodge igjen.
Men før vi kommer så langt skal D8 styret ha styremøte på Grand Hotel i Åsgårdstrand fra torsdag 5. til søndag 8. april.
De skal da bl.a. ha møte med vårt styre og gå gjennom kongressplanleggingen og bli kjent med kongresshotellet. Men de
ønsker også å treffe så mange som mulig av Osebergs medlemmer. De kommer derfor til å være sammen med oss på
bowlingen fredag 6. april og spise på Redningen. Derfor er det hyggelig om så mange som mulig av våre medlemmer tar
en tur på bowlingen den fredag. Det er alltid viktig å møtes for å utveksle tanker og ideer for å gjøre oss alle bedre.
Ellers har jeg følelsen av at forberedelsene til kongress er i rute. Wilfred Aasheim er i full gang med å lage kongressprogrammet og navnskiltene som delegatene skal ha på seg. Påmeldinger både fra delegater, ledsagere og gjester er på vei
inn. Etter hvert vil nok også vår president ta kontakt med medlemmene og spørre om hjelp til ulike ting gjennom kongresshelgen. Det er sikkert mange små og store ting som dukker opp etter hvert som dagen nærmer seg.
Selv om du ikke er valgt som delegat fra lodgen, er det full anledning til å være med på hele eller deler av kongressen.
Gettogetherparty 7. juni koster kr. 225,- 2 retters middag fredag 8. koster kr. 395,- og banketten koster kr. 650,-. Ønsker
du å delta på noe av dette og eventuelt også bestille rom for en eller flere netter, så ta kontakt så sender vi deg påmeldingsskjema, enten på mail eller i posten. Skal du ha rom er det fint å få påmelding om dette innen 15. april, men hvis du
bare skal delta på et av kveldsarrangementene holder det å få beskjed innen 1. mai.
Minner også om at alle medlemmer kan være tilstede i kongress-salen og følge med på det som skjer der. Offisiell åpning er fredag 8. juni kl. 09.00
Tar vi en titt på kalenderen for våre land ser vi at i Norge er det ingen spesielle dager i april. 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.
Tar vi en titt på USA`s kalender finner vi at den 13/4 er det Thomas Jeffersons fødselsdag som markeres, 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. 17/4 er det Skattedag og 26/4 er det Ta
med ungene på jobb-dag. I de ulike stater og regioner i USA og Canada er det sikkert mange flere merkedager, men jeg
prøver å få med dem som er mer landsdekkende. Tar du et søk på Googel eller andre søkesteder, finner du sikkert mang
flere dager som har betydning for få eller mange.
To gamle kjenninger av den eldre garde av Osebergs medlemmer har gått bort den siste tiden. Sandy Ginsberg og Trygve Søyland. Første gang mange av oss ble kjent med Trygve var i mars 1981 da han var i Tønsberg og sammen med bl.a.
Aage Rosland avholdt det første informasjonsmøte om Sons of Norway i Norge. Det var starten på Oseberg Lodge og
Distrikt 8. Siden var han i Tønsberg mange ganger.
Så ønsker jeg dere alle en flott start på april måned, og at vi sees på medlemsmøtet den 11. april og på andre av våre arrangementer i den nærmeste tiden.
Sven Anders, redaktør

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte hos Solveig Sørensen, Åsane 25 E, Sandefjord tirsdag 17. april til vanlig tid. Samkjøring kan dere jo
avtale på medlemsmøtet vårt den 11/4 og ellers kan du kontakte Solveig på tlf. 48064201 hvis det er noe du lurer på.

Tubfrim
trenger stadig påfyll av brukte frimerker, hele konvolutter, postkort, telekort, visakort osv. Ta med alt du har på et medlemsmøte så skal vi sørge for at de kommer i de rette hender. På kongressen skal det avgjøres hvilken lodge som har
klart å samle inn mest i løpet av perioden siden forrige kongress.
HUSK OGSÅ Å TA VARE PÅ RINGENE FRA BRUS OG ØL-BOKSER, TA MED PÅ MEDLEMSMØTENE
Fredriksten Lodge 3-125
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 - 2. lørdag kl. 13.00
Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 - 3. lørdag kl. 18.30

