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Nr. 5 - 24. årgang Mai 2004

Våre Flittige Liser
treffes neste gang tirsdag 18. mai hos Kari
Bjerkgård, Sildreveien 44, Eik til vanlig tid. Noe
du lurer på, eller trenger skyss, ta kontakt på
medlesmøtet i mai, eller ringe 33 36 88 84.

Innkvartering 25/8-26/8
I påsken fikk vi en hyggelig telefon fra våre gode
venner Dolores og Rodney Baldry. De kommer
til Norge i august med 30 amerikanske Sons of
Norway-medlemmer. På vårt medlemsmøte i april
var det stemning for at vi skulle innkvartere dem
privat. De kommer til Tønsberg onsdag 25/8 på
ettermiddagen og reiser videre torsdag 26/8 litt
utpå dagen. Så har du anledning til å ta imot 1, 2,
eller flere gjester for en natt, så ta kontakt på
medlemsmøtene, tlf. 33 36 88 61 eller mail
svkjoenn@online.no. Dette er en fin anledning til
å bli kjent med amerikanske Sons of Norway-
venner på. Evnt. felles program for oppholdet
avtales senere når vi vet mer når de kommer/drar

Vi gratulerer
12/5 Wenche Hanche
14/5 Sigmund Faret
19/5 Lillemor Setaas
26/5 Anne Grethe Cook
27/5 Tor Otto Sørensen
27/5 Erik Kåre Frugaard
29/5 Torstein Fossum
 2/6 Gunnar M. Hanssen

BB Travel avvikler
Som nevnt på vårt aprilmøte, skal Bernt Balchen Travel avvikle sin
virksomhet i Kristiansand. For de som allerede har bestilt billetter blir
det ingen endringen. For de som eventuelt har planer om å bestille
billetter, henvises nå individuelle reiser til BB Travel Oslo - mobiltlf.
99 39 54 64 - e-post: jorgen@berntbalchentravel.no. Gruppeturer
henvises til Norsk Tur i Kristiansand.

Tirsdag 11. mai kl.
19.00 møtes vi i
kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie Torv
Så er tiden igjen kommet for et nytt medlemsmøte.
Denne gangen ønsker vi velkommen til et “før-
17. mai” pyntet lokale og vi skal feire alles
bursdag med gode kaker og kaffe. Men før det
skal vi ha den vanlige lille forretningsdelen. Og
siden mai jo også er fredsmåneden, passer det jo
bra at

Aktive Fredsreiser
ved Helga Arntzen kommer og forteller om de
tilbud de har på bussreiser nedover i Europa med
innlagt besøk i konsentrasjonsleire og andre steder
som minner om tider vi ikke vil ha igjen.
Så la hagestell og båtpuss ligge denne dagen, og
kom heller sammen med gode venner til en
hyggekveld. En liten utlodningen blir også. Ta
gjerne med en liten gevinst.

Onsdag 12. mai
setter vi kursen mot Rønneberg Gartneri i
Hvittingfoss til vår årlige innkjøpsrunde for
hageartikler. For de som ønsker å kjøre sammen,
reiser vi fra Sem kirke  kl. 17.15. Du kan også
møte opp direkte hos Rønneberg Gartneri kl.
18.00. Vi får som vanlig rabatter. Husk å ta med
kaffe og noe å bite i, for etter en slitsom handletur
samles vi til en liten rast ute i hageanlegget. Kle
deg godt. Og husk, max 3 i hver bil hvis du ikke
har tilhenger. Av erfaring er det mange som
kommer hjem med overfylte biler. Og det du ikke
handler, kan det jo hende at du vinner. Så sees vi
blant blomster og gode venner onsdag 12. mai
hos Rønneberg Gartneri, Hvittingfoss.

Nye medlemmer
På aprilmøtet ble Reidun Fevang, Ann H. Thue,
Aud og Leif Romstad opptatt som medlemmer.
Velkommen til Oseberg Lodge Vi har dermed fått
18 nye ERLING-medlemmer.
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Søster Lodger Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry,  1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

Fra presidentens skrivebord
Vi har lagt vinteren bak oss. Ute spirer og gror det i skog,
hager og på åkrene.
Etter at vi på de to siste medlemsmøtene har hatt foredrag om
forhold i USA, tar vi i mai turen til litt nærmere områder. Vi får
besøk av Helga Arntzen fra Aktive Fredsreiser. De arrangerer
turer med Hvite busser til bl.a. Tyskland, Østerrike, Polen.
Her besøker de steder som for mange bringe onde tanker
tilbake til den andre verdenskrig. Men som for dagens
generasjon sikkert er nyttige å oppleve, slik at vi forhåpentligvis
slipper slike tider igjen. Det er derfor vi i Norge er så glad i 8.
mai, fredsdagen. Laila Krüger var med på en slik tur i fjor
høst, og hun anbefaler disse turene på det varmeste.
Blant mye spam og virus, kommer det også mange hyggelige
hilsninger via e-mail. Britta Bøhn rapporterer fra Leif Erikson
lodge i Seattle at de i slutten av mars hadde en stor Nordisk
Fest. Og 12. april var utenriksminister Jan Petersen på besøk
og hilste på medlemmene.
Rigmor og Oscar har også sendt en hilsen til alle kjente i
Oseberg og håper alt står bra til. De trives fortsatt i
Syden.Oscar skal en tur til Norge fra 30. april, så kanskje
noen får kjente på besøk? Og da jeg sjekket mailen før jeg
satt meg ned for å lage denne avisen, var det kommet mail fra
Arnt og Eldrid Norman Arntzen. De er medlemmer av Hartford
Lodge 3-474 og skal på en biltur i Norge fra 3. mai. Etter å
ha besøkt familie i Fredrikstad skal de bile fra Horten langs
E-18 ned til Kristiansand og opp til Bergen. Jeg har sendt
svar tilbake og fortalt at vi har medlemsmøte den 11/5. Så
hvis alt går etter planen får vi besøk fra USA på møtet.
Så håper jeg dere lar hage- og båtutstyret ligge og heller møter
opp på kantina til Nøtterø Sparebank, Teie torv tirsdag den
11/5. Jeg tror jeg kan love dere nok en interessant kveld blant
gode venner. Og husk, vil du slippe gebyr på
medlemskontingenten, kan den betales kontant den 11/5.

Med broderlig hilsen Sven Anders

Kakelotteri 15/5
Vi skal avholde kakelotteri på Eiktoppen lørdag 15/5. Har du
anledning til å bake en kake - ikke kremkake - eller ta en økt
med loddsalget, vennligst ta kontakt med Else Mari på telefon
33 38 60 29 eller Solveig på tlf. 33 36 88 61.

Bueskyting 1. juni
Tradisjonen tro inviterer Edvard Munch Lodge til bueskyting
tirsdag 1. juni kl. 19.00 på banen til Horten Bueskytterklubb.
Forhåpentligvis blir det fint vær, slik at vi kan grille og kose
oss etter den sportslige dysten. For felles transport og mer
opplysninger, ta kontakt på tlf. 33 36 88 61 senere.

Bowling
Lørdag 24. april dro 14 medlemmer fra Oseberg Lodge til Arendal for
å delta i den årlige Bowlingturneringen. Dessverre sto vel ikke
resultatene helt i stil med forventningene. Men uansett, vi hadde en
fin weekend i hyggelig selskap med Sons of Norway-medlemmer fra
Kvinesdal, Arendal og Oslo.Foruten bowling på formiddagen, var
det middag, premieutdeling og dans på kvelden. Vi ser allerede nå
frem til neste års arrangement. Og så over til  resultatene: Blant damene
var det Solveig Espeland, Viking Lodge som var best med 622 p. Så
fulgte: Nr. 2) Brynhild Kristiansen, Terje Vigen 620 p. 3) Astrid de
Lange, Terje Vigen 580. Nr. 10) Solveig S. Kjønnerød, Oseberg 523,
12) Else Mari Christiansen, Oseberg 468 og nr. 16) Wenche Jacobsen,
Oseberg 245.
I herreklassen fikk vi disse resultatene. 1) Jon Galdal 795 p. 2) Arve
Lindstrøm, Terje Vigen 787 p. 3) Lasse Terjesen, Terje Vigen 690. 6)
Per Rygh, Oseberg 609, 8) Martin Bjerkgård, Oseberg 602, 11) Svein
Ivar Egrem, Oseberg 565, 16) Sven Anders Kjønnerød, Oseberg 498,
19) Arild Hassum, Oseberg 484. 21) Leif Romstad, Oseberg 432, 23)
Åsmund Jacobsen, Oseberg 413 og 24) Torstein Fossum, Oseberg
372. Det deltok 16 damer og 24 herrer. Som en liten trøst for sine
sisteplasser, fikk Wenche og Torstein overrakt hver sin flotte tegning.
Lagmessig endte det slik i dameklassen. 1) Viking 1753 2) Terje Vigen
1739 og 3) Oseberg 1236. I herreklassen: 1) Terje Vigen 2076. 2) Viking
2054, 3) Oseberg 1776. Beste enkeltserie blant damene hadde Brynhild
Kristiansen med 191, og blant herrene hadde Arve Lindstrøm 229.
I vår egen uhøytidelige handicapturnering for april ble det i hvert fall
mer Oseberg på toppen av premielisten (det var kun Oseberg-
medlemmer med). Best i april var Solveig med 588, nr. 2) Martin519, 3)
Else Mari 494, 4) Emil 487, 5) Wenche 406 6) Åsmund 7) Jan Erik 167 (1
serie). Det går mot sommer og mer uteaktivitet. Siste bowling før
sommerferien blir fredag 28. mai. Vi starter opp igjen i midten av au-
gust. Følg med i medlemsavisen.

Medlemsfordel
Som dere kanskje har lest eller hørt, har Sons of  Norway inngått en
avtale med Icelandair om rabatter på billetter på alle ruter Icelandair
har  mellom USA, Canda og Norge. Foreløpig må disse billettene
kjøpes på et reisebyrå i Minneapolis. Det jobbes med å få avtale med
et byrå også i Norge. Ønsker du å ringe Minneapolis for å kjøpe
billetter, ta kontakt på medlemsmøtene eller på tlf. 33 36 88 61 for å få
mer opplysninger om hvordan rabatten oppnås.

Lotteri til høsten
Styret planlegger også denne høsten å få til et lotteri for å bedre vår
øknomi. Vi oppfordrer alle medlemmer som har anledning til å donere
en gevinst, å ta kontakt med noen i styret. Vi regner med å starte opp
salget av lodder i slutten av august, med trekning i november.

Tubfrim
Husk å ta vare på frimerker og brukte telekort. Vi har nå fått tilsendt
noen mindre samleesker. Disse kan fåes på medlemsmøtene.

Vi ønsker alle vSoN-medlemmer med
familier en hyggelig 17. mai-feiring,

enten den feires i Norge
 eller i USA/Canada


