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Medlemsmøte med grilling avholdes onsdag 16. august kl. 18.00 på MC-klubbens
lokaler i Hellandveien, Nykirke
Det har etter hvert blitt en tradisjon at vi starter opp høstsesongen med grilling og utekos. Vi starter opp med en kort forretningsdel før vi fyrer opp grillen og hygger oss med god mat, drikke og
diverse aktiviteter. Du kommer til MC-klubbens lokaler på følgende måte: Kommer du fra E-18 (enten nordfra eller sydfra) tar du av ved Statoil/Kopstad, inn på veien skiltet til Horten, gjennom rundkjøringen ved Brannstasjonen og under
jernbanebrua. Her er det skiltet ”Helland”, til venstre med en gang under broen. Ta denne veien. Kommer du fra Horten
ta til høyre før jernbanebrua. Omtrent midtveis er det en ”S”-sving med bjerketrær. Fortsett på denne veien. Gården der
vi skal være ligger på venstre side, og det er satt opp en stolpe med flere skilter, bl.a. Horten MC-klubb. Det er god parkeringsplass ca 50 meter fra huset. Det er stoler og bord nok der, så det eneste du trenger å ta med er grillmat m/
tilbehør, noe å spise på og med og det du skal drikke. Grillen er klar. Kaffe blir servert. Det blir som vanlig aktiviteter for store og små. Det er ikke værforbehold. Det er plass innendørs hvis det skulle bli nødvendig. Har du anledning
til å ta med en liten gevinst til kveldens lotteri er det hyggelig. Ta gjerne med noen venner

Søndag 20. august drar vi til
Bergverksmuseet på Kongsberg
Oppmøte utenfor museet senest kl. 11.00. Adressen til museet er Hyttegata 3, 3616 Kongsberg. Like ved Kongsberg
Kirke Norsk Bergverksmuseum er et kultur– og naturhistorisk museum som forvalter det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk med bygninger og samlinger. Videre forvalter museet Norges Banks myntverkssamling, Kongsbergs industrihistorie og Kongsbergs skihistoriske samling. Det blir først en guidet omvisning på museet før vi finner en plass
ute og nyter medbrakt picknick-kurv. Siden vi har medlemmer i minst 3 fylker, er det vanskelig å få til fellestransport. Vi
gjør derfor som vi gjorde når vi var på Blaafargeverket. Medlemmene som bor i nærheten av hverandre avtaler samkjøring og alle tar med seg litt mat som vi så setter utover slik at vi får et fint koldtbord hvor vi kan smake på hverandres
retter. Det ble på medlemsmøtet i juni bestemt at lodgen sponser inngang/guiding til Bergverksmuseet.
Kommer dere fra Tønsberg/Horten-området kan dere enten kjøre Fv 35 (Bispeveien) via Hvittingfoss til Kongsberg, eller ta E18 til Drammen og E134 til Kongsberg. Fra Sandefjord/Larvik er det kanskje lettest og kjøre Fv40 via Hvittingfoss til Kongsberg. Fra Grenland-området kan en enten kjøre Fv 32 og 40 via Hvittingfoss til Kongsberg eller ta Fv 36 til
Notodden og E134 videre til Kongsberg. Uansett hvilken vei dere velger å ta tar det ca. halvannen time å kjøre. De som
eventuelt ønsker å dra opp til Sølvgruvene kan gjøre det på egen hånd. Men her bør en ha godt med klær på seg og være
forholdsvis sprek til beins. Det er langt ned og langt inn.
For å få en oversikt over hvor mange vi blir er det fint om dere gir en tilbakemelding til Else Mari 91889368 eller Solveig 48127201. Du kan enten sende en SMS eller slå på tråden. Helst innen 10. august.

Vi gratulerer 2/8 Martin Bjerkgård 2/8 Ingun Rosten Larsen, 8/8 Randi T.
Henning, 8/8 Elisabeth R. Hansen, 11/8 Britta Bøhn, 14/8 Kjell Olav Thune,
17/8 Odd Harald Høvring, 19/8 Haakon Høvring, 22/8 Berit Pinnestad,
24/8 Vidar Gjelstad

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
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Elveveien 21, 4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 02 04—www.usaexperten.no
firmapost@usaexperten.no
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Redaktørens betraktninger
Enten dere har hatt ferie, er på ferie eller skal på ferie snart håper jeg alle har hatt en fin sommer så langt. Her på Eik har
vi i alle fall hatt mange flott dager på terrassen. Men det er vel på tide å tenke på det som skal skje utover høsten. Først
er det vår augustmøte som i år blir en uke senere enn vanlig, nemlig onsdag 16. august. Innen den tid bør vel de fleste ha
kommet seg hjem fra ferien. Det blir som vanlig grilling hvor alle tar med seg det en selv skal spise og drikke. Søndag
20. august drar vi på tur til Bergverksmuseet på Kongsberg. Håper mange har lyst til å bli med dit, selv om en må komme seg frem på egenhånd. Mer info om begge disse arrangementene finner du på side 1 i medlemsavisa vår. Vel møtt
alle sammen—og det er lov å ta med familie og venner.
Som dere kanskje allerede vet har bowlingen på Vallø startet opp igjen etter konkursen, så da må vi vel også starte opp.
Distriktskongressen er under ett år unna, tiden går fort. Har nettopp lest at Thon Hotell i Åsgårdstrand er på vei over i
nye eieres hender. Hva det vil si for vårt arrangement må vi få sjekket opp når ferien er unnagjort. Uansett må vi starte
arbeidet med det som skal gjøres. Håper alle medlemmene bruker tiden fremover til å tenke på hva de kan hjelpe til med.
Vi trenger noen til å skaffe inntekter i form av annonser til programbladet vårt. Pris for trykking må skaffes, produksjon
og innhold må ordnes. Og vi trenger noen som kan ta seg av underholdningsbiten. Vi trenger noen til å ta seg av håndarbeidsutstillingen, både få alt på plass og betjene utstillingen den tiden den er åpen. Sekretariatet skal betjenes, ledsagere
som ikke ønsker å være tilstede under kongressen trenger kanskje noen til å vise seg rundt i distriktet. Ja, det er nok av
huller som skal fylles, så har du tid til å være disponibel i tiden 6. til 10. juni 2018 er det bare å ta kontakt med styret.
I fjor forsøkte vi for første gang å arrangere julemarked på Speiderhytta. I år har vi reservert helgen 18. og 19. november
hvis det er interesse for det. De som kan tenke seg å ha stand eller være med å arrangere julemarked bør ta kontakt i løpet av august så vi kan få en oversikt over interessen og evntuelt gi beskjed om vi trenger lokalene eller ikke.
Minner samtidig om at årets Thanksgivingsfest avholdes lørdag 11. november på Speiderhytta.
En titt på kalenderen for våre land viser at det ikke er noen merkedager i Norge i august. I USA er det Purple Heart Day
den 7/8 og 19/8 er det Nasjonal luftfartsdag. I Canada ser det ut som den 7. august er den store dagen. I Alberta er det
Heritage Day, i noen regioner er det Civic/Provincial Day, i Manitoba feires Terry Fox Day, i New Brunswick feires
New Bunswick Day, British Columbia Day feires i British Columbia og i Nova Scotia feires Natal Day.
Da gjenstår det vel bare å ønske alle medlemmer en fortsatt fin sommer og håper at vi treffes på ett eller flere av våre
arrangementer utover høsten.
Sven Anders, redaktør

Våre bowlere

starter opp igjen med den faste fredagsbowlingen fredag 25. august
fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. Alle hjertelig velkommen. Her trenger du ikke noe utstyr. Alt
kan lånes i hallen.

Årslotteriet

vårt er snart i gang, men vi tar fortsatt imot gevinster med takk. Enten det er selvlaget,
kjøpt eller sponset av et firma, så mottas alt med takk. Inntektene fra dette lotteriet gjør oss i stand til også å gi
noe til andre som kanskje kan trenge litt hjelp til å fullføre sine dømmer. Gi beskjed på medlemsmøtet eller på
telefon om hva du kan bidra med.

Våre Flittige Liser venter med oppstart av sine møter til september. Mer info kommer nok .
Endringer av din postadresse, e-mailadresse, telefon osv. er det fint om du gir beskjed til oss om. Uten
det får vi ikke gitt deg den informasjon du har krav på og trenger for å følge med i det som skjer. Posten har jo
nå gått ut med at det for manges vedkommende blir nye postnummer og gateadresser. Det er jo mange kommuner som etter hvert blir slått sammen og da er det jo naturlig at det også blir endringer i postadressene.

Ringer og frimerker

tar vi fortsatt i mot med stor takk. I løpet av
sommeren har du kanskje vært litt tørst og åpnet en boks. Du tok vel av ringen før du
pantet boksen? Og kanskje har du fått kort fra ferieturister. Vi kan gjerne ta i mot hele
kortet eller eventuelt bare frimerket. Ta alt med på et medlemsmøte så skal vi sørge for
at det havner i de rette hender.
Fredriksten Lodge 3-125
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 - 2. lørdag kl. 13.00
Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 - 3. lørdag kl. 18.30

