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Tirsdag 8. mai kl. 19.00 er det igjen tid for medlemsmøte i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torg
6. mai 1981 ble det første medlemsmøte avholdt i Oseberg Lodge. Nå, nesten på dagen 31 år etter, møtes vi
igjen for å behandle de saker som måtte komme opp til det beste for Oseberg og Sons of Norway. Håper du tar
deg tid til å komme denne kvelden. Vi begynner som alltid med en liten forretningsdel, før vi går over til det
sosiale med kaffe og noe å bite i. Denne kvelden feirer vi foruten lodgens 31 års dag, også

Alles fødselsdag
I tillegg ser jeg ikke bort fra at Eddy Ferriera tar oss med på en liten tur langs Route 66. Velkommen.

Mandag 14. mai kl. 18.00 besøker vi Rønneberg
Gartneri på Hvittingfoss
Her er det anledning til å handle alt du trenger av blomster og annet til hage, blomsterkasser
osv. Vi har rabatt på det vi handler. Dette skulle vel være rette tidspunkt for å handle inn det
du trenger for å pynte opp til 17. mai og de andre helligdager som står for utover våren. Og
på aprilmøtet fikk vi jo mange gode tips av Vidar Gunnarsen. De mange fine bildene ga
vel mersmak på hvordan vi vil ha det i hagen vår. Og etter at handlingen er over, benker
vi oss ned ute eller inne (været bestemmer) og hygger oss med medbrakt kaffe og kaker.
Og det skulle ikke forundre meg om innehaveren har noen gevinster på lur til oss, slik at
noen heldige kanskje drar hjem med mer enn det de har kjøpt. Ta gjerne med familie, venner og naboer. Og ikke ha for mange i bilen, kanskje blir det trangt på hjemveien med alt det du har handlet.

Våre Flittige Liser

Har sitt neste møte hos Anne Lise Berenger , Fossåsveien 17, 3132 Husøysund tirsdag 15. mai til vanlig tid. Noe du lurer på, ta kontakt på medlemsmøtet eller ring Anne Lise 95822787.

Brukte frimerker og boks-ringer
Som kjent foregår det mellom hver kongressperiode en konkurranse mellom lodgene om å samle inn mest frimerker som sendes til Tubfrim. Siste frist for innlevering denne gangen er medlemsmøtet 8. mai. Håper du har tatt vare
på mange frimerker og telekort. Og selvfølgelig har du tatt vare på ringene fra brus– og ølboksene. Ta alt med på
medlemsmøtene så skal vi sørge for at rette vedkommende får dem.

Vi gratulerer
1/5 Bjørn Kristiansen, 5/5 Turid Dalby, 12/5 Silje Hassum, 12/5 Wenche Hanche,
13/5 Wilfred Aasheim, 13/5 Anne Lise Berenger, 15/5 Gunn Elisabeth Borge,
16/5 Solveig Sørensen 22/5 Vidar Steen-Hansen, 26/5 Anne Grethe Cook
27/5 Tor Otto Sørensen, 29/5 Torstein Fossum

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

OK REISER
Elveveien 21, 4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 02 04—www.usaexperten.no
firmapost@usaexperten.no
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Redaktørens betraktninger
Takk for sist. Til tross for at værgudene vel ikke var helt på vår side, var det mange som møtte opp for å høre og se hva
Vidar Gunnarsen hadde å by på av hagekunnskaper og flotte bilder fra mange vakre hager. Dessverre strekker vel ikke
tid og lommebok til for at alle skal få den drømmehagen de ønsker. Men noen av ønske kan du kanskje få oppfylt ved å
bli med til Rønneberg Gartneri senere i mai måned. Mer om dette ser du på 1. siden. Men før den turen, har vi medlemsmøte tirsdag 8. mai, nesten nøyaktig 31 år etter at det første medlemsmøte ble avholdt. Det var på Grand hotell i Tønsberg onsdag 6. mai. Her ble også det første styret valgt. Fortsatt er flere av dem som var med den gangen fortsatt medlemmer. På vårt mai-møte skal vi tradisjonen tro feire Alles fødselsdag. Og det skulle ikke forundre meg om det vanker
en liten gave til dem som møter opp. De som kommer får se.
Tar vi en titt på kalenderne for våre ”3 land”, ser vi at dem som ikke orker å vente til november med å feire mor, kan
gjøre det nå i mai. 13. mai er det nemlig Mothers Day i USA. Og 28. mai er
det Memorial Day. Denne dagen feires alltid siste mandag i mai og er en
føderal helligdag i USA minne om alle som har falt under krig for USA, og
har blitt feiret helt siden den amerikanske innbyrdeskrigen. Offisielt het
dagen Decoration Day frem til 1967, men ble helt fra 1882 kalt Memorial
Day. Den første kjente feiringen fant sted i Charleston, South Carolina i
1865 av frigitte slaver. Og siden 1911 har det kjente bilracet Indianapolis
500 blitt kjørt søndagen før Memorial Day. I Canada feirer de fleste regioner Victoria Day 21. mai til minne om Dronning Victorias fødsel. Denne
dagen blir alltid feiret siste mandag før 25. mai med fyrverkeri og parader.
Og i Norge setter vi vel nesten verdensrekord i feiringer i løpet av mai måned. Det begynner med 1. mai, så frigjøringsdagen 8. mai (som jo også er dagen for vårt medlemsmøte). Deretter feirer vi 17. mai med barnetog, hornmusikk, fyrverkeri, is, pølser og alt hva hjertet begjærer. Denne dagen er det også Kristi Himmelfartsdag. Og innen vi snur om på kalenderen til juni, rekker vi å feire både 1. og 2. pinsedag, hhv. 27. og 28. mai. Og mange har vel kanskje noen i familien
som skal stå til konfirmasjon i løpet av mai. Godt en er pensjonist, for tid til å jobbe ser det ikke ut som det blir. Men jeg
håper alle setter av tirsdag 8. mai til vårt medlemsmøte. Velkommen alle sammen.
Sven-Anders, redaktør

Bowlingen

går mot slutten for denne gangen. Fredag 25. mai blir siste
bowlingdag før vi tar sommerpause og tar fatt på uteaktiviter. Men frem til det møtes vi fortsatt på Vallø Bowling fredager fra kl. 18.30 og frem til ca. kl. 20.00. Sko
og kule får du lånt i hallen, så manglende utstyr er ingen unnskylding for ikke å ta
en tur, enten alene eller med barn, barnebarn, venner osv. Det er lov å komme selv
om du ikke skal bowle. Det er alltid hyggelig med noen som kan gi oss noen trøstende ord når ikke alt går som vi ønsker. Vi starter opp igjen medio august så vi kan
komme i form til vi skal til Arendal helgen 8.-9. september. Mer info om dette senere.

Eidsvold Lodge

har fått hjemmeside. Går du inn på www.eidsvoldlodge.no kan du lese medlemsavisa
og finne mer informasjon om hva som skjer på Eidsvold. Nytt fra Leiv Eiriksson Lodge på Sandnes finner du på
www.sonsofnorway8021leiv.com Og vil du vite mer om ”døtrene” kan du gå inn på www.daughtersofnorway.com

En god latter
Gubben var på kafe og overhørte fra et forelsket par. " Olga æ e så forelska i dæ at når æ ser på dæ så klar æ nesten ikke
å ta te mæ føde." Gubben syns at det var fine ord som han skulle overføre på kjærringa når han kom hjem. Da dem satt
i kjøkkenkroken å kosa seg med en kopp kaffe, så utbrøt han. " Marta, når æ ser på dæ, så mest æ matløsta" Hilsen fra
Spania.

Har noen i slekta utvandret til USA?
Folketellingen fra 1940 for USA er nå tilgjengelig via internett. Dette er vanligvis en betalingstjeneste, men TønsbergNøtterøy Bibliotek gir deg gratis tilgang når du er på biblioteket.
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 Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des.
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