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Siste medlemsmøte før sommerferien avholdes onsdag 8. juni kl. 19.00 på Eik speiderhus, Sildreveien
Som vanlig begynner vi møtet med en forretningsdel. Etterpå blir det bevertning og hyggelig prat rundt bordene. En liten utlodning blir det også tid til, så det er hyggelig om du tar med en liten gevinst. Håper du tar deg
tid til å komme sammen med gode venner før vi kommer i feriemodus. Ta gjerne med en venn.

Søndag 19. juni kl. 12.00 er det igjen tid for
pannekakefrokost i Kongslysveien 10, Eik
Også denne gangen møtes vi i hagen til Kjønnerød, Kongslysveien 10, Eik. Rett i nærheten av Speiderhuset hvor vi avholder våre medlemsmøter. Her blir det servert amerikanske pannekaker med sirup, kaffe/te og brus til barna. Det er muligheter for å teste kunnskapene sine på en liten natursti, og det blir sikkert også tid til litt hesteskokasting. Ta
med familie og venner. Pris kr. 40,- for voksne og kr. 20,- for barn under 12 år Fint om
du kan ta med stoler og bord. Vi har en del, men det er kanskje ikke nok til alle, så
har du anledning til å putte noen ekstra i bilen så hadde det vært fint. En liten utlodning blir det også, så har du anledning til å ta med en liten gevinst hadde det vært
hyggelig. Er du usikker på veien, eller om det blir noe arrangement pga. usikkert vært, ta kontakt på tlf.
94982981 eller 48127201.

Våre Flittige Liser

avslutter vårhalvåret med hyggelig samvær hos Kari Bjerkgård, Sildreveien
44, Eik. Pga. innkjøp av mat er det fint hvis du kan gi beskjed om du kommer. Det kan enten skje på vårt medlemsmøte i 8. juni eller på telefon 33368884/91103467 til Kari. Det du skal drikke til maten og utover kvelden
må du ta med selv. Kaffe serveres.

Våre bowlere

har kastet sin siste kule på denne siden av sommerferien. I slutten av august starter vi opp igjen med våre bowlingkvelder på Vallø Bowling fra kl. 18.30 hver fredag.

4th of July feires i år søndag 3. juli i Frognerparken mellom
kl. 12.00 og 17.00. Det er 31. gang at den amerikanske uavhengighetsdagen feires i Oslo. Her er det full pakke med amerikansk
mat, musikk og mye underholdning. Og et stort lotteri med mange
flotte gevinster. Mer informasjon finner du på www.accn.no
Vi gratulerer 6/6 Turid Flater, 9/6 Anne-Grethe Livingston,
13/6 Sandy Ginsberg, 14/6 Torild Trolsrud, 2/7 Kari Mette Ringdal
Helle, 13/7 Arild Andersen, 17/7 Eli Strøm, 19/7 Jan W. Thorsen,
21/7 Paul Bergan, 29/7 Brit Ekman Gjertsen

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
Tiden går fort, og vi er allerede kommet frem til det siste medlemsmøtet før sommerferien. Håper du har tid til å komme
denne kvelden. Ellers skal vi jo avholde vår tradisjonelle pannekakefrokost søndag 19. juni hos Kjønnerød,
Men før den tid skal vi jo delta på Safarimessen på Oseberg kulturhus. Her er det påmeldt ca. 55 foreninger og lag som
ønsker å presentere hva de driver med. Og på utsiden blir det stort Bondens marked. Her får du kjøpt nye poteter, ferske
grønnsaker og mye mer. Så her er det mye å oppleve, så kanskje bør du sette av helgen 4.-5. juni for å se hva distriktet
har å by på av foreninger og kjøpe med deg litt fra Bondens marked. Minner også om at samme helgen er det Middelalder-festival i Tønsberg, så her blir det yrende liv.
Lørdag 21. mai var Oseberg lodge representer med 8 medlemmer på sonetreffet på Utvandrermuseet på Hamar. Her var
det også medlemmer fra Christiania Lodge i Oslo, Eidsvold Lodge, Hamar lodge og fra Nidaros Lodge. Det ble utvekslet
forslag på aktiviteter, hva som kan gjøres for å øke medlemstallet og holde på medlemmene. Det er alltid nyttig og hyggelig å treffe medlemmer fra andre lodger. Alle sliter vel med å rekruttere yngre medlemmer og få medlemmer til å ta et
tak i styret. Det er mange gjengangere i styrene rundt omkring. Et lite unntak er Hamar Lodge som har fått en ung dame
på 22 år som visepresident. Hamar Lodge ble stiftet 31. mai 1991, og fyller dermed 25 år i år. Festen avholdes lørdag 10.
september. Alle planene er ikke helt klare ennå, men det planlegger å starte dagen på Utvandrermuseet og en liten konsert i kirken der før festen fortsetter nede i Hamar. Hele programmet med priser, påmelding osv kommer i medlemsavisa
vår så snart alt er klart. Hadde vært hyggelig om mange fra Oseberg Lodge tok turen nordover. I oppstarten på 80-tallet
var Osebergs medlemmer med på de fleste innstiftelser og jubileer i Distrikt 8. La oss fortsette med det. Vi må komme
oss over den berømte dørstokk-mila og bli kjent med medlemmer i andre lodger også. Det kan hjelpe vår lodge til å få
nye impulser og gi oss nye venner i lodgene rundt i Distrikt 8.
Maimøtet vårt ble som kjent avholdt på Nikoline-huset/Tverved gamle skole. Synd ikke flere kunne komme, men de som
kom fikk et interessant innblikk i hvordan det var å gå på skolen før vår tid. Det viser seg at besteforeldre og forelde til
flere av våre medlemmer har gått på Tverved skole. Kvelden ble avsluttet med et kort møte og bespisning i stuen på Nikoline-huset. Bilder fra dette møtet og mye av det andre som skjer i lodgen vår finner du på vår
hjemmeside.
Tar vi en titt på kalenderen så er det National Aboriginal day i Canada 21/6. Denne dagen feires
først og fremst i nordvestterritoriene og startet i 1966 da Guvernør General av Canada Romèo
Le Blanc undertegnet de nødvendige papirer. Og 1/7 er det Canada Day. I USA er det Flag
Day 14/6. Det var i 1777 at den amerikanske kongress vedtok at Stars and Stripes skal være
USA`s flagg. 19/6 er det Fathers day, 20/6 er det American Eagle Day, 4/7 er det Independence Day og 24/7 er det Parents` Day. Denne dagen kan vel nærmest sammenlignes med
Mors og Fars-dagene og skal hedre foreldres innsats for å ta vare på barn og familien. Det var i 1966 at president Bill Clinton undertegnet en kongress-resolusjon. I Norge er det Unions-oppløsning 7. juni og 29. juli er det
Oslok. 4/7, samme dag som USA feirer Independence Day, feirer dronning Sonja sin bursdag. Og 21/7 er det kronprins
Haakon Magnus som kan feire sin bursdag.
Juni er også tid for kongress i de forskjellige distrikter. For D8`s vedkommende finner kongressen sted i Haugesund i
tiden 9.-12. juni. Våre delegater er Solveig Sende Kjønnerød og Liv Kristin Høvring. Ønsker dem god tur og lykke til
med å stake opp kursen for Sons of Norway sammen med D8-styret og de øvrige delegatene.
Som kjent blir det mellom hver kongress avholdt en konkurranse om hvilken lodge som klarer å samle inn mest frimerker, postkort osv. til Tubfrim. Siste forsendelse fra oss veide 3,045 kg. Takk til alle som gitt et bidrag. Det er bare å fortsette for Tubfrim trenger fortsatt mye for å skaffe penger til sitt gode formål. Og du husker vel også å ta vare på ringene
fra brus– og ølboksene. Ta med alt du har på medlemsmøtene så skal vi sørge for at det kommer i de rette hender.
Selv om vi ikke har noen aktiviteter i juli, er det hyggelig om dere tar kontakt hvis dere får besøk fra USA. Kanskje kan
vi få samlet noen medlemmer til litt kaffe og hyggelig samvær. Og hvis noen fra andre lodger i Norge ferierer i Vestfold,
så ta gjerne kontakt så kanskje kan vi treffes en dag. Alltid hyggelig med besøk av gode venner i Sons of Norway.
Se gjenstår det bare å ønske velkommen til medlemsmøtet onsdag 8. juni kl. 19.00.
Sven Anders, redaktør

God sommer til dere alle Neste medlemsavis kommer i løpet av juli
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