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Årets pannekakefrokost avholdes søndag 2. juni 

 kl. 12.00 i Kongslysveien 10, Eik (hos Kjønnerød) 
Tradisjonen tro blir det servert amerikanske pannekaker med lønnesirup. Event. syltetøy eller sukker 

hvis noen foretrekker det. Kaffe/te blir servert til dem som ønsker det, og for de mindre blir det 

brus. Det blir også muligheter for å teste sine ferdigheter i hesteskokasting og teste sine kunnska-

per i en liten natursti som går oppover mot Speiderhytta. Pris for voksne kr. 50,-, kr. 25,- for de 

under  12 år. Ta med familie og venner. Vi har en del stoler og bord, men hvis du har anledning 

til det så hadde det vært fint om du kunne putte noen stoler i bilen. En liten utlodning blir det 

også, så hvis du har anledning til å ta med en gevinst hadde det vært fint. De fleste er vel kjent 

med veien, men skulle noen være usikre, så ta kontakt på tlf. 94982981 eller 48127201. Det sam-

men gjelder hvis noen er usikre på været. Det kan regne noen steder, mens solen skinner på Eik. Og det kan jo 

selvfølgelig også være det motsatte. 

Og for dere som ønsker å ta en hel søndag i Tønsberg med barna, så er det Tønsbergmesse den helgen. Og søn-

dag ettermiddag opptrer Postmann Pat. Og det er mange flotte karuseller for både barn og voksne. 

Våre Flittige Liser har sitt siste møte før sommer torsdag 6. juni til vanlig tid hos Solveig Sende 

Kjønnerød, Kongslysveien 10, Eik. Er det noe du lurer på, så ta kontakt med Solveig på tlf. 48127201 eller på 

pannekakefrokosten søndag 2. juni samme sted. I august møtes de flittige lisene hos Erna Hassum. Tid og sted 

blir gjort kjent i neste medlemsavis 

Søndag 18. august arrangerer vi tur til Bolærne 
Denne tidligere militær-øya er nå blitt et populært turistmål. Vi tar båt fra Tønsberg 

tidlig søndag med retur søndag ettermiddag. Planen er at alle sammen lager sin egen 

nistekurv som vi så setter utover som en potlock hvor alle kan smake av hverandres 

mat. Det er også kiosk og kafe på øya hvis noen foretrekker det. Og hvis vi har vær-

gudene med oss, er det flotte bademuligheter på stedet. Mer informasjon om båttider 

og priser kan dere få hos vår aktivitetsleder Arild Hassum på tlf. 98009312 eller e-

post ahassum@hotmail.com Påmelding gjøres på samme tlf./e-post. Ta gjerne med 

familie og venner. 

4th of July/Independence Day arrangeres i Frognerparken i 

Oslo søndag 30. juni mellom 12.00-17.00. Det er fri inngang. Her er det masse mu-

sikk og annen underholdning, masse smaksprøver og mye annet som skjer. Og det 

er muligheter for å vinne mange flotte gevinster, bl.a. flyturer til USA.  

Vi gratulerer 6/6 Turid Flater, 14/6 Torild Trolsrud, 2/7 Kari Mette 

Ringdal Helle, 13/7 Arild Andersen, 18/7 Ingvild Kjær Venice, 19/7 Jan Wettre 

Thorsen, 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 
Vi har lagt bak oss en mai-måned hvor vi vel nærmest har opplevd alle fire årstidene. I hvert fall vi som til-

brakte de 2 første uke av mai nord i landet fikk oppleve alt fra sol, regn, sludd og snø. Men da kan vi jo håpe 

at vi har mange varme uker foran oss. I hvert fall vil vi ha en solrik dag søndag 2. juni hvor vi skal avhol-

de våre tradisjonelle pannekakefrokost. Pga. kongressen i Åsgårdstrand ble det ikke noen pannekake-

frokost i 2018, men i år er vi tilbake med noe som vel har blitt arrangert siden starten av lodgen. 

Ta med dere hele familien og venner og kos dere med amerikanske pannekaker med lønnesirup 

og mange hyggelig venner i lodgen. Kanskje kommer det også noen tilreisende fra andre lodger? 

Vi sees vel til en hyggelig avslutning av møtene før sommerferien. 

Siden vi var nordpå den 8. mai fikk vi ikke vært sammen med dere, men jeg er sikker på at dere hadde 

en hyggelig kveld i Nicolinehuset/Tverved skole.  

Håper alle fikk  med seg den fine 

omtalen av Tønsberg som sto i mai

-utgaven av Viking Magasin. 

Tidligere denne uken var Solveig 

og jeg i Fredrikstad og overrakte 

Ringenes Herre Carl Johan Holm 

omtrent 100 kg med aluminiums-

ringer fra brus– og ølbokser. Og 

det kom akkurat i rett tid. Han had-

de nettopp levert 1700 kg. til smel-

ting, så kjelleren var nesten tom 

nå. Dette er samlet inn av Ose-

bergs medlemmer og de mange 

assistentene som medlemmene 

etter hvert har skaffet seg rundt 

omkring i landet. Enebakk skole 

har gitt oss ca. 60 kg. Og Sande 

skole kom med ca. 30 kg. Og det 

har kommet ringer fra Kristiansand i sør til Mosjøen i nord. 

Tar en vi titt på kalenderen for våre 3 land ser vi at i Norge er det Unionsoppløsning 7/6 8/6-10/6 Pinse, 21/6 Sommer-

solverv, 23/6 St. hansaften og 24/6 St. Hans. 4/7 er det Dronning Sonjas bursdag, 20/6 fyller kronprins Haakon år og 

29/7 er det Olsok. 

 I Canada er følgende dager markert: 16/6 Father`s Day, 2176 National Indigenous Peoples 

Day og 24/6 St. Jean Baptiste Day (Quebec) 24/6 Discovery Day (Newfoundland and Lab-

rador). 1/7 Canada Day, 1/7 memorial Day (Newfoundland and Labrador). 9/7 Nunavut 

Day (Nunavut). 15/7 Orangemen`s day (Newfoundland and Labrador).  

I USA står disse dagene på kalenderen:  6/6 D-dagen, 8/6 Belmont Stakes, 14/6 USA`s 

hærs grunnleggingsdag, 14/6 Flaggets  dag 16/6 Farsdag, 21/6 Sommersolverv 4/7 Indepen-

dence Day, 14/7 Bastille Day, 27/7 National Korean War Veterans Armistice Day, 28/7 Foreldrenes dag. 

Hvis du vil vite mer om hva alle disse dagene betyr, så sjekk på Google. 

Utvandrerfestivalen i Kvinesdal avholdes i tiden 29/6 til 7/7. Med unntak av mandag 1/7 skjer det noe hver 

dag i perioden. For mer info ta kontakt med Erling Dugan på 45482584 eller e-post erlingdugan@gmail.com 

Guidet omvisning på Oscarsborg lørdag 31. august arrangerer Christiania Lodge utflukt til den historiske 

Oscarsborg festning ved Drøbak. Det blir en ca. 2 timers vandring rundt omkring på festning. Etter omvisningen blir det 

bespisning hvor det kan velges mellom lunsjbuffet, baquetter eller bare kaffe og kake. Mer info og påmelding kan du få 

hos Christianias aktivitetsleder Bjørnar Wehn på tlf. 41554012 eller bjwehn75@online.no Du kan også få hele program-

met sendt på mail hvis du tar kontakt med undertegnede. 

Fredriksten Lodge 3-125 Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 -  2. lørdag kl. 13.00 

Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00  

Nor-Bu Lodge 3-427  BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 -  3. lørdag kl. 18.30 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536

