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På grunn av påsken blir medlemsmøtet i april flyttet en uke fremover, så derfor kan vi 

ønske velkommen til medlemsmøte onsdag 6. april 

kl.18.00 på Løkken, Farmandsveien 36, Tønsberg 
Forhåpentligvis kan vi nå si at våren er kommet, det er lenger lyst om kvelden og det burde jo tilsi at med-

lemmene synes det er enklere å komme seg ut. 

Som alltid begynner vi medlemsmøte våre med en liten forretningsdel, hvor referater, regnskaper og andre 

saker som trengs å diskuteres og eventuelt vedtas. 

Deretter blir det en kaffe og litt å bite i. En liten utlodning blir det også, så det er hyggelig om du kan ta med 

en liten gevinst. Jo flere gevinster, desto flere lykkelige vinnere. Og kanskje kan vi også få til en liten quiz. 

Håper vi sees på Løkken onsdag 6. april kl. 18.00. Dette blir jo det siste ordinære medlemsmøtet denne vå-

ren. I mai skal vi jo til Blomstertunet onsdag 4. mai kl. 16.00 og i juni blir det pannekakefrokost søndag 12. 

juni kl. 12.00 på Eik. Og 17.-19. juni er det jo kongress i Stavanger. Mer om dette i senere aviser. 

Delegater 
 På vårt medlemsmøte i mars ble foruten vår president Solveig Sende Kjønnerød som er selvskreven også 

Brit Wencke Kibsgaard og Arild Hassum valgt. Som vara ble Sven Anders Kjønnerød, Torild Trolsrud og 

Bjarne Rolland foreslått. Disse ble også enstemmig valgt. 

Våre Flittige Liser 
har sitt neste møte mandag 25. april kl. 13.00 hos Wenche Jacobsen, Ilebrekkveien 

48, 3114 Tønsberg. Er det noe du lurer på kan du jo kontakte Wenche på tlf. 

92230271 eller på medlemsmøtet den 6. april. Her kan jo også eventuell samkjø-

ring avtales. 

Bowling 
 I april møtes vi til bowling fredag 29. april kl.18.00 på Vallø Bowlingsenter.Alle hjer-

telig velkommen selv om du ikke skal bowle. Hyggelig med en heiagjeng rundt oss. For 

de som skal bowle og ikke har eget utstyr, kan sko og kule lånes i hallen. 

    Vi gratulerer 
 April: 7/4 Jostein Andre Hofsøy, 30/4 Ragnar Iversen  

Mai: 1/5 Bjørn Kristiansen, 5/5 Turid Dalby, 12/5 Wenche Hanche, 13/5 Wilfred 

Aasheim, 15/5 Gunn Elisabeth Borge 22/5 Vidar Steen-Hansen 
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Redaktørens betraktninger 
Forhåpentligvis kan vi nå si at vi har lagt vinteren bak oss og at våren og sommeren er på anmarsj. Selv om det fortsatt 

er litt kjølig om nettene varmer solen på dagtid og blomster og annet begynner å stikke opp av jorden og det blir mer 

og mer fuglekvitter rundt oss. Håper varmen og de lenger lyse kveldene får medlemmene opp at sofaen og tilbake på 

medlemsmøtene for noen hyggelige timer sammen med gode venner. Det er fortsatt mange vi savner på møtene etter 

fjorårets nedstengning. 

Tar vi en titt på våre 3 lands kalenderen finner vi ingen spesielle merkedager i Norge utenom de faste påskedagene 

som jo også går igjen i de andre landene. I Canada er bl.a. følgende dager markert: 3/4 Ramadan, 6/4 Tartan Day, 9/4 

Vimy Ridge Day til minne om slaget om Vimpyhøyden som ble utkjempet mellom tyske og hovedsakelig canadiske 

styrker under den første verdenskrig. Siden dette var et av de første slag de canadiske styrker opererte på egen hånd 

fikk dette mye å se for den canadiske nasjonale selvbevissthet og 25/4 St. George`s Day. På den amerikanske kalende-

ren finner vi bl.a. 6/4 Nasjonal tartan-dag, 12/4 Nasjonal bibliotekerdag, 13/4 Thomas Jeffersons fødselsdag. Han født 

i 1743 og døde 7. juni 1826. Han var USA 3. president i tiden 1801-1809 og andre visepresident 1797-1801 og grunn-

legger av University of Virgina og en av de viktigste personene bak USA`s uavhengighetserklæring,  18/4 Skattedag 

og Boston Marathon, 27/4 Administrative yrkers-dag og 28/4 Ta med ungene på jobb-dag. 

Så da gjenstår det vel bare for å ønske dere alle noen fine vårdager og håpe at vi sees på medlemsmøtet onsdag 6. april 

kl. 18.00 på Løkken, Farmandsveien (like ved Fylkesmuseet). God parkering rett ved inngangsdøra. 

OBS. På grunn av nytt låssystem går døra i lås av seg selv, så skulle det være låst, så bare bank på et vindu, så kommer 

vi å lukker opp for deg.           Sven Anders, redaktør 

Hensikt og formål med 

Sons of Norway 
Fremme interessen for norsk  emi-

grasjonshistorie til Nord  Amerika, 

samt interessen for  dagens Norsk-

Amerikanske  samfunn. 

Tilføre organisasjonens medlemmer 

i Nord Amerika informasjon om, og 

kontakt med, dagens Norge, ved å 

gjennomføre felles aktiviteter  mel-

lom Distrikt 8 (Norge) og de øvrige 

distrikter i USA og Canada. 

Aktivt å søke kontakt med nordmenn 

og norskættede som bor i USA eller 

Canada, eller som har flyttet til/

tilbake til Norge og informere om 

organisasjonens og Distrikt 8s hen-

sikt, formål og aktiviteter. 

Aktivt å hjelpe medlemmer som øns-

ker å reise til og i våre land. 

Legge til rette for ungdoms-sport-

reiser og kulturutvekslingsprogram-

mer mellom Distrikt 8 og øvrige 

distrikter. 

Fant frem litt av avisa fra april 

2012, et lite 10 års minne. 


