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Søndag 14. juni kl.
12 er det pannekake-
frokost i  Kongslys-
veien 10, Eik
Også i går blir det pannekakefrokost med
amerikanske pannekaker med sirup og annet
tilbehør. Det blir servert kaffe og brus til
barna. Brus kan også kjøpes utenom. Og
selvfølgelig blir det natursti og heste-
skokasting. Og hyggelig samvær med gode
venner fra fjern og nær. Ta med stol og bord.
Pris kr. 40,-/barn under 12 år kr. 20,-.
Ta med hele familien og venner. Er det noe
du lurer på, ta kontakt på medlemsmøtet den
9/6 eller på telefon 33368861/48127201.

Våre Flittige Liser
avslutter 1. halvår med grillkveld hos Kari
Bjerkgård, Sildreveien 44, fredag 12/6. Det
du skal drkke til maten og resten av kvelden
må du selv ta med. Pga. maten må du gi
beskjed om du kommer på tlf. 3336884 eller
på møtet.

Hva skjer fremover:
Søndag 28. juni feires 4. juli i Frognerparken.
Mer info på www.accn.no
Utvandrerfestivalen i Kvinesdal arrangeres i
tiden 27. juni til - 5. juli. Mer info på
www.sorlandetutvandrersenter.no

Husk Grasrotandelen
Registrer ditt spllekort på org.nr. 982843596

---------------------------------------------------

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

Tirsdag 9/6 kl. 19.00
er det igjen tid for
medlemsmøte i kan-
tina til Nøtterø Spa-
rebank, Teie Torg
Sommer og ferie står for døra, men vi håper
mange benytter denne dagen til å treffe gode
venner. Som vanlig begynner vi med en liten
forretningsdel. Siden blir det kaffe og noe å
bite i. En liten utlodning blir det også sikkert
tid til. Kveldens program er det lette slaget.
Vi håper å få besøk av Nina Dybwad som vil
få overrakt den økonomiske gaven som vi har
gitt til Aktiv mot kreft. En liten konkurranse
og kanskje noen har en sang eller historie å
bidra med. Vel møtt alle sammen.

Vi gratulerer
 2/6 Gunnar Morris Hanssen
12/6 Ingebjørg Kilde
13/6 Jeffrey Roy
13/6 Sandy Ginsberg
14/6 Torild Trolsrud
15/6 Reidar Christoffersen
17/6 Tom Green
 2/7 Kari Mette Ringdal Helle
 4/7 Jan Ferner
15/7 Dennis G. Sørensen
17/7 Eli Strøm
23/7 Sondre A. Kjønnerød
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Redaktørens betrakninger
Når dette leses har vi startet på juni måned. Snart har vi lagt
det 1. halvår av 2009 bak oss. Undertegnede synes at tiden
går fortere og fortere for hver uke. Er det flere som synes det
samme?
Men før vi ser fremover, skal vi ta et lite tilbakeblikk på hva
som skjedde i mai. Det startet med en meget hyggelig 15. års
markering i Edvard Munch Lodge regi. Vi var 10 medlemmer
fra Oseberg som var til stede. Vår president overrakt hvert
medlem av EM en liten rose. Resten fikk presidenten sammen
med en liten hilsen fra oss.
Mai-møtet vårt er som alltid fylt med gode hjemmebakte kaker
i anledning av at vi da feirer Alles burdag. Og jeg tror alle fikk
nok kaker den kvelden. Det var også litt opplesing av historeir
fra medlemmer. Og selvfølgelig gikk praten livlig mellom gode
venner. Og mange gikk hjem med en liten premie.
På maimøtet ble det også delt ut noen kroner til Aktiv mot
kreft og til ungdom som studerer/skal på camps.
Dagen etter dro flere av oss opp til Rønneberg Gartneri. Her
gikk kassaapparatene varme etterhvert som medlemmene
kom frem dit med sine velfylte handlevogner. Etterpå samlet
vi oss i uteområdet og koste oss med kaffe og kaker. Og som
vanlig var eierne av gartneriet rause med gaver til vårt lille
lotteri. Så om bilen ikke var full nok av det du hadde handlet,
måtte du også forsøke å finne et lite smutthull til noen gevinster.
17. mai ble en fin dag. Det er vel mange år siden vi hadde en
så fin nasjonaldag over hele landet. Og det er som kjent ikke
bare i Norge denne dagen blir feiret. Like før vi skulle dra ut
for å feire dagen med familen, dukket et innslag fra
Sjømannskirken i New York opp på TV-skjermen. Og hvem
andre enn Sandy Ginsberg var det som ble intervjuet. Sandy
er som kjent en stor Tønsberg- og Norges venn. Han var gift
med Ruth fra Tolvsrød, men hun gikk dessverre bort i fjor.
Juni måned starter med at flere av oss tar turen til Edvard
Munch og det årlige bueskyttertreffet der. Forhåpentligvis traff
våre piler blinkene og ikke våre venner.
Tirsdag 9/6 er det tid for sesongens siste medlemsmøte. Håper
du har anledning til å komme da. Mer om dette på 1. siden.
Den 12/6 skal våre Flittige Liser kose seg og den 14/6 er det
igjen tid for hele familien til å komme seg av gårde å kose seg
med amerikanske pannekaker mm. Se mer om alt dette annet
sted i avisa. Også i andre lodger skjer det ting i juni. Hvis du
går inn på ww.sonsofnorway.no kan du klikke deg inn og se
hva som skjer ellers i Distriktet.
Og for dem som tenker utover mot høsten ber jeg dere sette
av lørdag 12. september til 25. års jubileum på Eidsvold.
Så håper jeg vi sees på et av våre arrangementer i juni.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Økonomisk støtte
På maimøtet ble Nina Dybwad/Aktiv mot kreft tildelt kr.
2500,-. Videre fikk Anders Hassum kr. 2500,-. Anders
studerer for tiden i Perth, Australia. Jon Philip Solem, Sondre
A. Kjønnerød og Tobias A. Kjønnerød fikk alle sammen kr.
500,- i støtte for sin deltakelse i Camp Little America.

Bowlingen
har nå tatt sommerferie. Vi starter opp igjen medio august Se
neste avis for mer info.

 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

Tysvær historielag
vil i september 2009 kopiere turen Leiv Eiriksson Lodge hadde
i 2005. 
De kaller turen »I Cleng Peersons fotspor». 
Det er ledige plasser og de ønsker kontakt med
reiselystne snarest.
De vil starte i New York og reise opp langs Hudson River,
videre langs Erie kanalen og ende opp i  Chicago. 
De vil samarbeide med Migrasjon Rogaland og ha direktør
på Norsk utvandrermuseum Knut Djupedal som Guide. 
Pris vel 20.000 alt etter antall deltakere.
Opplysninger får du ved å kontakte Vidar Århus på telefon
932 16 609 eller e-post VAArhus@tysver.kommune.no

God sommer ønskes alle
medlemmer og deres familie Lad
batteriene til en  aktiv høstsesong

—


