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Onsdag 10. april kl. 19.00 er det igjen tid for medlemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien
Som vanlig begynner vi møtet med en liten forretningsdel hvor sekretær og kasserer avgir sine rapporter om hva som har
skjedd siden forrige medlemsmøte. Dersom det er saker som trengs godkjennelse av medlemmene blir det tatt opp, det er
innkommen post og eventuelt hvor alle medlemmer kan komme med det de har på hjertet. Og selvfølgelilg blir det hyggelig samvær, noe å bite i og en liten utlodning. Håper å se dere alle sammen, og ta gjerne med en venn.
MINNER OM AT MEDLEMSMØTET ONSDAG 8. MAI AVHOLDES PÅ NIKOLINEHUSET, TVERRVEDVEIEN OG IKKE PÅ EIK SPEIDERHUS SOM VI PLEIER Å HA MØTENE VÅRE.

Våre Flittige Liser

har sitt neste møte hos Torild Trolsrud, Sagatun 2B, 3174 Revetal
tirsdag 23. april kl. 18.00. Dersom det er noe du lurer på, så ta kontakt med Torild på tlf. 91639684 eller
på medlemsmøtet onsdag 10/4. Her kan dere jo også avtale samkjøring.

Stiftelsen Gamle Tønsberg

som Oseberg Lodge er medlem av, har sitt årsmøte torsdag 4. april
kl. 18.00 i Kammegata 5, Tønsberg. Kl. 18.00: Foredrag av siv. Arkitekt Eva S. Torkildsen. Byggeskikken gjennom århundrer i Vestfold. Kl. 19.00 Årsmøte. Saker: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Dagsorden iflg. §7. 3. Valg
av møteleder og referent og hvem som skal signere protokollen. 4. Årsberetning 2018 5. Regnskap 2018. 6. Valg 7. Valg
av revisor. 8. Valg av valgkomite. 9. Eventuelle saker nevnt i innkallelsen. Styret har foreslått vedtaksendringer på grunn
av fusjon med Slottsfjellets Venner. Dokumenter er utlagt i møterommet. Enkel servering. Gratis adgang. Styret.

Grasrotandelen er en fin måte å støtte lodgen på. Dersom du registrerer ditt tippekort på
org.nr. 982843586 gir Norsk Tipping lodgen 7% av det du spiller for. I 2018 hadde vi 15 personer som hadde
registrert seg og det ga lodgen en inntekt på kr.4634,98. I 2019 er det 16 som har registrert seg, og hittil i år
har vi tjent kr. 1278,69.

Innsamlingen av ringer fra

øl/brus-bokser pågår for fullt. Bjarne Rolland har varslet at hans
gode hjelpere rundt omkring har levert inn mange kilo med ringer. Og dersom du ikke visste det fra før, er det 425 trappetrinn fra gatenivå til toppen av tårnet i Maria-kirken i Gdansk. Omtrent på trinn 317 ringte telefonen min. Det var en
hyggelig dame som ringte og lurte på om jeg kunne komme å hente ringer som jeg pleier å gjøre hos henne. Hun hadde
også fått inn mange kilo. Så det er bare å samle inn og ta med på medlemsmøtene, så skal Solveig og jeg sørge for å ta
en tur over til ”Ringenes herre” i Fredrikstad og overlevere dem der.

Tubfrim er fortsatt interessert i å motta brukte frimerker, telekort, postkort, brev osv.
Selv om mengden av post med frimerker går ned, kommer det noen brev innimellom med
frimerker. Og kanskje har du ryddet opp i skuffer og skap og funnet ut at du kan donere litt
av din gamle frimerkesamling til Tubfrim. Ta alt med på et medlemsmøte så skal vi sørge for
at det kommer i de rette hender.

Vi gratulerer

God

3/4 David Venice 21/4 Nils E. Elind 30/4 Ragnar Iversen

Påske

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp. Liv K. Høvring T. 90402253 livhoevring@hotmail.com Sekr.
Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Kasserer Bjarne Rolland T. 91576042 bjarne.rolland.br@gmail.com Akt. Leder Arild Hassum
T. 98009312 ahassum@hotmail.com Marshaller Else Mari Christiansen T. 91889368 elsemarihassum@hotmail.no Kari Bjerkgård T. 48286207.
Martin Bjerkgård T. 92638316 martin.bjerkgaard@hotmail.com Wenche Jacobsen T. 92230271 Red. Sven A. Kjønnerød T. 94982981
sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no 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
Bankkonto: 2470.07.09031 Vipps 135235 Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-001
———————————————————————————————————————————————————————————

Redaktørens betraktninger
Vi har lagt mars bak oss, og skal ta fatt på april. Forhåpentligvis er våren nå kommet for å bli. Det meste av
snøen i hagen er borte og vårblomster og løker stikker hodene forsiktig opp av jorden. Nå som vi har gått
over til sommertid, kanskje for siste gang, blir det lysere om kveldene og lettere å komme seg ut. Forhåpentligvis er det mange som vil benytte seg av det og komme på medlemsmøtet vårt den 10. april.
Medlemsmøtet i april blir det siste på speiderhuset før ferien. I mai skal vi jo besøke Nikoline-huset
og i juni blir det pannekakefrokost. Men mer om disse møtene kommer i senere medlemsaviser.
Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land, ser vi jo at påskedagene er der for oss alle. I Norge er vel 9. april en dag vi ikke feirer, men det er en dag vi ikke må glemme, men ta lærdom
av.
I Canada er det National Tartan Day den 6/4 for å minnes den skotske uavhengighetserklæringen som den amerikanske erklæringen var modell for. Markerer også båndene mellom amerikansk
og skotsk avstamning, 9/4 er det Vimpy Ridge Day for å hedre alle de som falt i slaget ved Arras i
Nord-Pas-de-Callas området under den 1. verdenskrig. Den 22/4 er det St. George`s Day på Newfoundland
and Labrador. Også i USA feires Nasjonal tartan-dag den 6/4, 9/4 er Nasjonal bibliotekardag, 13/4 Thomas
Jeffersons fødselsdag.Han ble født i 1743 og var USA 3. president i perioden 1801-1809. I tiden 1785-1789
var han amerikansk utsending til Frankrike og han har
også fått en stor del av æren for utformingen av den
amerikanske uavhengighets erklæringen. 15/4 Skattedag som er siste frist for å sende inn selvangivelsen fra
den føderale regjeringen, altså regjeringen i hver enkelt
delstat. 15/4 Boston Marathon, 24/4 Administrative
yrkers dag, 25/4 Ta med ungene på jobb-dag. Alle blir
vel ikke feiret/markert over
alt, men de står opplistet på
kalenderen.
Påsken er som kjent like om
hjørnet og da konsumerer vi
nordmenn mange millioner
egg. Jeg skal ikke ta fra noen
gleden med å kose seg med
egg i alle varianter gjennom hele påsken. Jeg har selv
tenkt å kose meg med egg og bacon flere dager i påsken, Men husk at for hvert egg du spiser, går det kanskje en liten kylling rundt i hønsegården og lurer på
hvor kameraten har blitt av?
Siden denne avisen kommer ut like før påske, har jeg
lyst til å ta med en faksimile av medlemsavisa som
kom ut i april like før påske i 1982. Denne og omtrent
alle medlemsaviser som er kommet ut siden lodgen
startet finner du dem på vår hjemmeside.
Da gjenstår det bare å ønske alle hjertelig velkommen
til medlemsmøtet 10. april kl. 19.00 på Eik Speiderhus.
Og god påske til dere alle sammen, enten den skal feires til fjells, til sjøs eller hjemme med litt hagearbeide
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

