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Velkommen til med-
lemsmøte tirsdag 12.
mai kl. 19.00 i
kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie
Så er det igjen tid for å komme sammen med
gode venner til hyggelig samvær samtidig
som vi også har noen saker som må behandles.
Styret kommer med sitt forslag til hvem som
er kandidat til å motta litt økonomisk støtte i
år. I tillegg kommer vel også stpendkomiteen
med sitt forslag til støtte for camps/studier.
Etterpå feirer vi

alles bursdag
med kaffe og kaker. Og et lite loddsalg blir
det også tid til. Og har du en vits, gåte eller
en liten sang å bidra med er scenen din.
Hjertelig velkommen alle sammen.

Vi gratulerer
12/5 Silje Hassum
12/5 Wenche Hanche
13/5 Anne Lise Berenger
16/5 Solveig Sørensen
26/5 Anne Grethe Cook
27/5 Tor Otto Sørensen
27/5 Erik Kåre Frugaard
29/5 Torstein Fossum
 2/6 Gunnar M. Hanssen

Rønneberg Gartneri
ONSDAG 13. MAI er det igjen tid for vår
årlige tur til Rønneberg Gartneri, Hvittingfoss
Fremmøte kl. 18.00. Nå er det tid for å pynte
opp på balkong/altan og i hagen. Vi får som
vanlig rabatt på det vi kjøper. Etterpå slapper
vi av ute eller inne med medbrakt kaffe og
noe å bite i. Rønneberg pleier å være rause
med gevinster, så en liten utlodning blir det
nok. Er det noe du lurer på, ta kontakt på
medlemsmøte dagen før eller ring noen i
styret.

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte onsdag 27. mai hos Solveig
S. Kjønnerød, Kongslysveien 10, Eik. Er det
noe du lurer på, ta kontakt på møtet eller på
telefon 3336861/48127201.

Lotteriet
Også i år planlegger styret et lotteri. Vi tenker
oss oppstart i august/september og trekning i
november slik vi pleier. Det er inntekter av
dette lotteriet som gir oss mulighet for å
kunne gi støtte til enkeltpersoner/foreninger
og til ungdom som skal på camps/studier. Har
du mulighet for å bidra med en gevinst, ta
kontakt med styret enten på et medlemsmøte
eller pr. telefon.

Tubfrim
Du husker vel å klippe av frimerkene før du
kaster posten din. Ta dem med på et møte så
skal vi formidle dem videre. Også brukte
telekort mottas. Husk også ringene på brus/
ølbokser som også kan medtas på møtene---------------------------------------------------

Skal du til USA/CANADA?
OK-reiser gir 5% rabatt til SoN-medlemmer
med ektefeller 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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Søster LodgerFredriksten 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

Redaktørens betrakninger
Selv om det snart er 200 år siden han ble født, dukket han
“lys levende” opp på vårt aprilmøte. At alle vestfoldinger vet
at Svend Foyn revolusjonerte hvalfansten med sin moderne
harpun tar jeg som en selvfølge, men han hadde også en fin-
ger med i mye annet. Bl.a bygde han skoler, boliger for sine
ansatte, kirker osv. Han hadde også en rekke fabrikker og
var meget aktiv på sel- og hvalfangst. Han motto var: Tjen så
mye som mulig, spar så mye som mulig, og gi bort så mye
som mulig. På hans tid var det uvanlig med skilsmisser, men
han ble skilt fra sin første kone, som senere dro til Amerika og
giftet seg der. Svend Foyns andre kone het Lena. Heldigvis
har jeg en “våken sekretær” som etterpå kunne fortelle meg
at det kun var Bernt Christensen i “forkledning” som hadde
besøkt oss på aprilmøtet. Uansett, en fin kveld ble det.
6. mai 1981 ble det første møtet i Oseberg Lodge avholdt på
Grand Hotell. Derfor er det blitt en tradisjon at vi på vårt
maimøte feirer Alles bursdag med kaker og kos. Håper du lar
båtpuss og hagestell få en pause denne kvelden og tar en tur
til kantina på Teie torg og deler denne kvelden med gode
venner. Vi skal denne kvelden forhåpentligvis få delt ut en del
penger til gode formål og ungdom som skal på camp/studier.
Som dere ser et annet sted skal vi dagen etter på tur til
Rønneberg Gartneri for å fylle opp bil (og henger) med alt
som hører hagen og balkongkassene til. Ta gjerne med hele
familien og venner.
Når dette leses har vel en del av oss vært i Horten og feiret
Edvard Munch lodges 15-års jubileum. Det er bestandig
hyggelig å være sammen med våre gode venner i nordfylket,
enten det er til fest eller til de tradisjonelle sportslige
utfordringene våre på bowling- og bueskytearenaen.
Vi minner igjen om at du kan få tilsendt medlemsavisa på e-
post hvis du ønsker det. Send din e-postadresse til redaktøren
på følgende adresse: svkjoenn@online.no
Du kan også lese vår og andre lodges aviser ved å klikke deg
inn på ww.sonsofnorway.no Her finner du mye interessant både
fra Distrikt 8 og lokallodgene i Norge. Du finner også mange
linker du kan ha nytte av. Dersom du ønsker å få andre lodg-
ers aviser rett hjem til din pc- så gi meg beskjed så skal jeg
viderformidle din epost adresse til redaktøren i den/de aviser
du måtte ønske å motta.
Så ønsker jeg dere alle sammen en fin 17. mai og alle andre
høytidsdager i mai.
Håper vi sees både på medlemsmøtet den 12. mai og på
Rønneberg Gartneri den 13. mai. Og på alle andre
arrangmenter også utover våren/sommeren.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Lodgegenser
For mange år siden bestilte medlemmene
gensere og t-shirts med lodgens logo på. Selv
om kvaliteten på disse var bra, begynner de
vel nå etterhvert å bli litt slitt. Det har også
kommet til mange nye medlememr siden den
gang. Vi har innhentet noen priser. Da den
endelige prisen er avhengig av antall vi
bestiller, er prisene her ca. priser:
Collegegenser rund hals/Piqueshirts ca. 250,-
pr stk. T-shirts med kort arm ca. 150,- pr. stk
Er du interssert, ta kontakt med styret innen
maimøtet, så kanskje vi kan dem klare til
junimøtet.

Hallo alle sammen.
Utvandrerfestivalen i Kvinesdal fra 27. juni til 05. juli, nærmer
seg nå med stormskritt.
Viking Lodge inviterer herved samtlige medlemmer og venner
av Sons of Norway til en hyggelig weekend med ankomst
torsdag den 2. eller fredag den 3. juli og avreise søndag den
5. juli. Selv om festivalen varer en hel uke så topper
festivalprogrammet seg i denne perioden.
 I år får vi besøk av Eivind Heiberg fra hovedkontoret i
Minneapolis, President i distrikt 8 Ole Hillestad og vi håper
også at internasjonalt styremedlem Ernst Granly skal komme.
 Herved oppfordres dere alle til å slå dere løs og besøke
Kvinesdal denne helga.
Her vil dere få mye god underholdning og mulighetene for å
treffe både gamle og nye venner er store.
 For ytterligere informasjon kan dere gå inn på
www.sorlandetutvandrersenter.no
 Med vennlig hilsen Toralf Haugland

Grasrotandelen
Vi er nå godkjent i Frivillighetsregisteret og kan motta
Grasrotandel. Neste gang du skal bruke ditt Tippekort så be
om at din Grasrotandel skal registreres på org.nr. 982843596
Sons of Norway/Oseberg lodge.  Prosenter av det du spiller
for vil da gå til lodgen. Og husk, dette gjelder ikke bare deg
som medlem, hele familien, venner, naboer og
arbeidskamerater kan registrere sitt spillekort på vårt
organisasjonsnummer og dermed støtte lodgen. Pr. 2/5 har vi
fått kr. 155,- i grasrotandel. Lodgen blir nok ikke millionær
på dette, men alle små bidrag kan bli en stor sum i løpet av
året. Og det uten å gjøre annet enn det gjør når du tipper
allikevel, nemlig bruker ditt spillekort. Husk å gi
organisasjonsnummeret vårt til alle kjente. Takk for ditt bidrag.


