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Medlemsavis for OSEBERG LODGE 8-001, Sons of Norway—Tønsberg
Returadresse: Kongslysveien 10, 3123 Tønsberg

Mai 2015

Tirsdag 12. mai kl. 19.00 er det igjen tid for medlemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien Tønsberg
En måned er gått, og det er igjen tid for medlemsmøte i Oseberg Lodge. Som vanlig begynner vi møtet med en foretningsdel. Deretter blir det sosialt samvær. Og siden vi hadde vårt første medlemsmøte 6. mai 1981 er det tradisjon at vi
feirer

Alles fødselsdag
Selv om mai er en travel måned med hagearbeid, båtpuss, konfirmasjoner og mange helligdager, håper jeg å se
dere tirsdag 12. mai. Ta gjerne med en venn. Og kanskje tar du med en liten gevinst til lotteriet vårt?

Onsdag 13. mai er det igjen tid for å ta en tur til
Rønneberg Gartneri, Hvittingfoss kl. 18.00
Her er det anledning til å handle alt du trenger av blomster og annet til hagen, blomsterkassene osv.
Vi har rabatt på det vi handler. Dette skulle vel være det rette tidspunkt for å handle inn det du
trenger for å pynte opp til 17. mai og de andre helligdagene som står for tur utover nå. Og etter at
handlingen er over, benker vi oss ned ute eller inne (været bestemmet) og hygger oss med medbrakt kaffe og kaker, eller hva du ønsker å ta med deg. Og det skulle ikke forundre meg om de ansatte også denne gangen har noen gevinster på lur til oss, slik at noen heldige kan dra hjem med mer enn det de har kjøpt
Ta gjerne med familie, venner og naboer. Men et godt tips: Ikke ha for mange i bilen, kanskje blir det trangt på hjemveien med alt dere har handlet.

Våre Flittige Liser

har sitt mai-møte hos Torild Trolsrud, Sagatun 2 B, Revetal mandag 18. mai til vanlig tid.
Er det noe du lurer på, så ta kontakt på tlf. 33062934 eller på medlemsmøtet i mai. Her kan dere jo også avtale samkjøring. Sommeravslutningen for de Flittige Lisene finner sted fredag 5. juni hos Solveig S. Kjønnerød, Kongslyveien 10,
Eik. Pga. innkjøp av mat er det fint om du kan gi beskjed om du kommer på tlf. 48127201. Det du skal drikke til maten
og senere på kvelden må medbringes.

Bowlingen nærmer seg sesongavslutning. Fredag 29. mai er siste spillekveld før vi tar sommerferie. Inntil da treffer
du oss i Vallø Bowlinghall fra kl. 18.30. Sko og kule får du lånt i hallen, så du trenger ikke å ha med noe ekstra utstyr

Terje Vigen Lodge

i Arendal har følgende program utover sommeren i tilfelle du er på de traktene når noe
skjer. Torsdag 21 Mai Medlemsmøte / Veterankorpset ? Torsdag 18 Juni Medlemsmøte /St.hans feiring. På lokalet vårt
Fredag 3 Juli Utvandrerfestival /Kvinesdal Lørdag 4 Juli Utvandrerfestival /Utvandrerfest Fredag 17 Juli Kl. 18.00
Medl.møte /Grillfest hos Sverre & Brit Søndag 2.august kl 12.00 Pannekakefrokost /Normas have eller Bråstadhuset.
Noe du lurer på kan du ta kontakt med president Sverre Risdal på tlf. 37033442.

Vi gratulerer

1/5 Bjørn Kristiansen, 5/5 Turid Dalby, 12/5 Wenche
Hanche, 13/5 Wilfred Aasheim, 13/5 Anne Lise Berenger, 15/5 Gunn Elisabeth
Borge, 16/5 Solveig Sørensen, 18/5 Terje Skuterud, 22/5 Vidar Steen-hansen,
26/5 Anne Grethe Cook, 27/5 Tor Otto Sørensen, 29/5 Torstein Fossum,
6/6 Turid Flater, 9/6 Anne-Grethe Livingston, 13/6 Sandy Ginsberg,
15/6 Reidar Christoffersen, 14/6 Torild Trolsrud

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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Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 48064201 toot-soe@live.no
Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Kasserer Bjørn Kristiansen. T. 99105653
bjornogkari@hotmail.no Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Medl.sekr. Torild Trolsrud T. 33062934
tor-trol@online.no Marshall Kari Bjerkgård T. 33368884. Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 95884603
ingun.r.larsen@gmail.com Else Mari Christiansen T. 91889368 else,marihassum@hotmail.no
http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536
Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596

Redaktørens betraktninger
Kom mai, du skjønne milde er vel en kjent strofe for alle. Og nå er mai måned kommet og det er tid for et nytt medlemsmøte. Denne gangen skal vi tradisjonen tro feire Alle Fødselsdag. Så dette blir nok stedet for de som er glade i kaker og
hyggelig selskap.
Og i mai er det også en annen ting som har blitt tradisjon i Oseberg, nemlig en tur til Rønneberg Gartneri i Hvittingfoss.
Som dere sikkert husker sponset vi Drammen Children Soul`s tur til USA i påsken. Telefoner som Randi T. Henning har
fått fra gode venner ”over there” skryter veldig av konserten som de hadde hørt i Sjømannskirken i San Pedro. Vi håper
å høre fra koret på et senere tidspunkt.
Nytt av året er at vi 31. mai skal ha kiosksalg på Blomstermessen som Tønsberg og Nøtterøy Hagelag arrangerer 31. mai
på Fagertun, Nøtterøy. Dette ligger på Kirkeveien rett ved Hageland gartneri (Astoria). Her trenger vi medlemmenes
hjelp til å betjene kiosken og til å bake kaker for salg. Har du anledning til å hjelpe til så gi beskjed på medlemsmøtet 12.
mai eller ta kontakt med noen i styret innen 26. mai. På forhånd takk for all hjelp.
Tar vi en titt på kalenderen ser vi at i Norge og verden for øvrig feires Arbeidernes dag 1. mai, 8. mai er det Frigjøringsdag, 14. mai Kristi Himmelfarts dag, 17. mai er Grunnlovsdagen og 23.-25. mai er det pinse. Tar vi en titt på kalenderen
for USA ser vi at 1. mai feires Law Day og Loyalty Day. Loyalty Day ble første gang feiret i 1921 og er en dag avsatt til
for å markere lojalitet til USA og takknemlighet for den amerikanske frihet. Dagen feires med parader og seremonier. 7.
mai er det National Day of Prayer, 10. mai er det Mothers` Day. Første morsdag ble feiret 10. mai 1908 i Grafton i
WestVirgina. Skikken spredte seg til 45 stater i USA, og ble erklært offisiell helligdag i begynnelsen av 1912. I 1914
erklærte daværende president Woodrow Wilson den første nasjonale morsdag.15. mai er det både Peace Officers Memorial Day og Nation Defense Transportation Day. Denne dagen ble innstiftet ved en proklamasjon undertegnet av president Barach Obama 17. mai 2013. 16. mai Armed Forces Day, 22. mai National Maritime Day. 20. mai 1933 erklærte
kongressen at 22. mai hvert år skal markere takknemlighet for at USA har en maritim industri og de fordeler dette gir
landet. Også for å minnes skip og sjøfolk som har en spesiell plass i nasjonens historie. 25. mai er det Memorial Day.
Denne dagen feires alltid siste mandag i mai, og er en føderal helligdag i USA til minne om alle de som har falt under
krig for USA. Den har blitt feiret helt siden den amerikanske innbyrdeskrigen. Frem til 1967 helt dagen offisielt Decoration Day. Og siden 1911 har det kjente bilracet Indianapolis 500 blir kjørt søndagen før Memorial day. Kaster vi et blikk
over på kalenderen for Canada finner vi følgende merkedager i mai. 10. mai Mothers Day og 18. mai Victoria Day til
minne om Dronning Victorias fødsel.
På medlemsmøtet 9. juni får vi besøk av Trond Barth Andersen som vil fortelle om Gokstadskipets kopi ”Viking” sin
dramatiske ferd over Atlanteren i 1893 og søndag 14. juni er det pannekakefrokost hos Kjønnerød, Kongslysveien 10,
Eik (i samme område som Speiderhytta ligger). Mer om dette i medlemsavisa for juni.
Da gjenstår det bare å ønske alle hjertelig velkommen til medlemsmøtet vårt den 12. mai og våre øvrige arrangementer.
Med broderlig hilsen Sven Anders, redaktør

Eidsvold Lodge

har dette å by på hvis du skal en tur nord for Oslo i den nærmeste tiden. Lørdag 9. mai arrangerer Sons of Norway, Eidsvol Lodge hyggetur til Norske Jernbanemuseum på Hamar. Ta gjerne med familie, venner og
bekjente som kan ha interesse av en slik tur. Mai 12.: Livsprosjektet Hoppensprett – om det lokale privatskole- og barnehageprosjektet. Vi inviterer Lise Kragset Furuseth. Mai 18.: Eidsvold, Hamar og Birkebeiner lodger møtes på Utvandrermuseet, Ottestad, til utveksling
av gode ideer og samarbeidsprosjekt. Juni 9.: Sommer-Prøysen ved Helen Melby
Espelund. ÅPENT MØTE. Rømmegrøtspleis kr 110,- Juni Dato
ikke fastsatt. Hele SON-Norge inviteres på heldagstur med Skibladner, fra Eidsvoll til Lillehammer og retur med tog til Eidsvoll, inkludert laks og jordbær-middag
om bord. Juli 14.: GRILL OG AUKSJONSKVELD hos Annie og Asle Hoel Knai i Hurdal. Hvis regn hos Eva og John
Granly, Råholt. August 11.: Åpent møte med orientering om Amerika-foreningen. Noe du lurer på, ta kontakt med president Astrid Granly på tlf. 93656080 eller aktivitetsleder Ranveig Lie på tlf. 91499711.

Du husker vel å ta vare på brukte frimerker, telekort, postkort og ringer fra brus– og ølboksene. Ta
det med på et medlemsmøte og vi skal sørge for at det kommer i de rette hender. Det mange kaster, kan
mange andre bruke til gode formål.

Ønsker alle en fin 17. mai med sol, masse is og pølser og fest
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.
Nor-Bu Lodge 3-427
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30

