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Onsdag 9. mai kl. 19.00 er det igjen tid for medlemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien Eik
En ny måned har startet og det igjen hyggelig å kunne ønske alle hjertelig velkommen til et nytt medlemsmøte
på Speiderhuset. Som vanlig begynner vi møtet med en liten liten forretningsdel. Etterpå blir det
hyggelig samvær rundt bordene med kaffe og noe å bite i. Og siden det er mai følger vi tradisjonen med å feire ALLES FØDSELSDAG
Håper du lar båtpuss og hagearbeide få hvile denne kvelden og kommer på medlemsmøtet. Ta gjerne med en venn og en gevinst til kveldens lille utlodning.

Mandag 14. mai drar vi til Rom Hagesenter kl. 18.00
Våren ser ut til endelig å ha tatt knekken på vinteren. Det var nesten så det begynte å bli grønt på plenen og
blomstene begynte å spire nesten over natta. Med 17. mai, pinse og andre helligdager foran oss er det vel på
tide å fylle opp bed, krukker og blomsterkasser med blomster i alle regnbuens farger. Enten du kommer fra
Tønsberg eller Horten, så følg Hortensveien til Jareteigen Montessoriskole. Her svinger du av mot Slagen kirke. Det er også skiltet med Rom Hagesenter. Du kan selvfølgelig også kjøre gjennom Slagendalen og ta inn på
Robergveien ved Slagen kirke. 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. Og etter at handlingen er over, benker vi
oss ned ute eller inne (været bestemmer) og hygger oss med 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. Er det noe du lurer på så ta
kontakt på medlemsmøtet onsdag 9. mai

Bowlingen

fortsetter ennå noen fredager. Men har du lyst til å være sammen med oss å bowle på Vallø
Bowling fra kl. 18.30 må du være raskt. Fredag 25. mai er sist bowlingkveld før vi tar sommerferie.
Ta gjerne med andre i familien, enten det er barn eller voksne. Her teller det sosiale mest. Sko og kule får du
lånt i hallen, så du trenger ikke ta med noe utstyr utenom deg selv.

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte onsdag 23. mai hos Else Mari Christiansen, Gauterødveien 71A, 3114 Tønsberg. Er det noe
du lurer på så ta kontakt med Else Mari på telefon 918 89 368 eller på medlemsmøtet. Her kan du jo også
eventuelt avtale samkjøring hvis det trengs.

Vi gratulerer
1/5 Bjørn Kristiansen, 5/5 Turid Dalby, 12/5 Wenche
Hanche, 13/5 Wilfred Aasheim, 15/5 Gunn Elisabeth Borge,
16/5 Solveig Sørensen, 18/5 Terje Skuterud, 22/5 Vidar
Steen-Hansen, 27/5 Tor Otto Sørensen

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
Kom mai du skjønne milde passer vel nå. Etter en lang og kald vinter og første del av våren, ser det endelig ut
som varmen har fått overtaket. Ute begynner gresset å grønnes og i blomsterbedene spirer blomstene. Skogenbunnen er dekket av hvitveis og i grøftekanten dukker små gule hestehov opp. Dessverre dukker også alle etterlatenskapene som blir kastet ut av bilvinduene eller fra sykkelsetene også opp. Men nok om alt det som
skjer rundt oss.
Som kjent hadde D8-styret møte på Grand hotell (kongresshotellet) i Åsgårdstrand 5. til 8. april. Noen fra styret hadde et møte med dem den første kvelden og gikk gjennom kongressforberedelsens så langt. Fredag formiddag tok Solveig med seg noen av ledsagerne på en liten bytur og om kvelden var styremedlemmene sammen med oss på bowlingen og middag på Redningen etterpå. Vi var 14 som bowlet og 24 som benket oss
rundt bordene på Redningen og hadde en hyggelig kveld. Lørdag kveld var noen av våre medlemmer sammen
med styret og ledsagere på Big Horn og koste oss med god mat og noen godt i glassene. Rapportene vi har fått
etterpå tyder på at D8-styret var fornøyd med oppholdet og det som er gjort med kongressen så langt.
Det er påmeldt 39 delegater. Noen har med seg ledsagere og mange gjester har også sagt at de kommer lørdag
for å være med på banketten så oppmøtet både på banketten og ellers så bra ut. Det er også satt av tid fredag
etter lunsj til en liten busstur i området og besøk på Vikingodden for å se på Saga Oseberg og det andre som
skjer der nede.
Alle SoN-medlemmer kan være tilstede i kongress-salen og følge med på det som skjer der uten å måtte melde
seg på. Det er kun hvis du skal ha bespisning på Gettogheterpartyet torsdag kveld, Festmiddag fredag kveld
eller på banketten lørdag kveld at du må melde deg på og betale på forhånd.
Minner også alle medlemmer om håndarbeidsutstillingen som avholdes i forbindelse med kongresser. Her kan
du stille ut alt fra strikking, hekling, brodering, treskjæring osv. Det du ønsker å stille ut må leveres på Grand
Hotell torsdag 7/6 og hentes i løpet av lørdag 9/6. Det er premiering i alle klasser, og premiene blir delt ut banketten lørdag kveld. Er du riktig heldig kan det jo hende at ditt bidrag kan bli sendt over til den internasjonale
kongres i Minneapolis i august.
I forbindelse med åpningsseremonien fredag 8/6 kl. 09.00 skal det være innmarsj med flagg og faner. Vi håper
derfor at medlemmer med bunad kan være behjelpelig med dette. Ta kontakt med Solveig hvis du kan.
6. mai 1981 ble det første medlemsmøte avholdt i Oseberg Lodge på
Grand Hotell. Derfor blir det som tradisjonen tilsier Alle bursdag med
kake og kaffe på medlemsmøtet vårt den 9. mai. Og hvis dere er like
flinke til å ta med gevinster også denne gangen, er det nok noen glade
vinnere som kan gå hjem med mer enn de kom med.
Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land, blir 1. mai, Arbeidernes
dag, feiret overalt. I Norge er det Frigjøringsdag 1945 8/5, 10/5 er det
Kr. Himmelfartsdag, 17/5 er det Grunnlovsdag og Pinsen er fra 19/5 til
21/5. I Canada feires Mother`s Day 13/5, 21/5 er det Victoria Day (i
noen regioner). Amerikanerne er som vanlig glad i å markere og feire alt mellom himmel og jord. 1/5 er det
Lovens og Lojalitetsdag, 3/5 Nasjonal bønnedag, 13/5 Morsdag, 15/5 Peace Officers Memorial Day, 18/5 Nasjonal forsvarstransports dag, 19/5 Væpnede styrkers dag, 22/5 Nasjonal maritimdag og 28/5 Memorial Day.
Da gjenstår det vel bare for meg å ønske alle medlemmer og deres familier en riktig fin 17. mai og ellers alle
de andre fri– og helligdager som står foran oss. Så håper jeg vi sees både den 9/5 og 14/5. Sven Anders, red.

Frimerker– og ringer

mottas med takk. Som kjent blir det i perioden mellom kongressene avholdt
en konkurranse mellom lodgene om hvem som samler inn mest frimerker og annet som Tubfrim kan bruke.
Det er ikke bestandig den som samler inn mest som vinner, men den lodgen som samler inn mest pr. medlem.
Så en liten lodge kan like godt vinne som en stor. Så ta med alt du har på møtet den 9. mai.
Fredriksten Lodge 3-125
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427
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