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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

Velkommen til med-
lemsmøte tirsdag 9.
september kl. 19.00
i kantina til Nøtterø
Spareb. Teie Torg
Så kan vi igjen ønske velkommen til et
medlesmøte innendørs. De siste månedene
har vi jo hatt møter og turer utendørs. Og
dersom du kun skal på ett møte i år, bør du
komme på dette. Vi får besøk av Anne- Lise
Skarstad som skal holde foredrag om

Amish-folket fra
1697 til 2008

Men før hun slipper til skal vi ha den
obligatoriske forretningsdelen. Her får vi nok
et lite referat fra D8-kongressen, vi må velge
nominasjonskomite m.m. Og selvfølgelig blir
det kaffe med nogåt attåt, utlodning og tid til
hyggelig prat medlemmene i mellom. Så
hjertelig velkommen til medlemsmøtet 9/9.
Ta gjerne med en venn eller to.

Vi gratulerer
 8/9 Kari Følstad
 9/9 Inger Krohn
18/9 Linn-Beate Jørstad
20/9 Sven-Anders Kjønnerød
28/9 Torleif Krohn
 1/10 Joacim Lien

Christiana Lodge
inviterer til 25 års fest på Thon Hotell Vika
Atrium LØRDAG 11. OKTOBER med
Jubileumsmiddag. Kl. 19.00 Aperitiff og kl.
19.300 Middag hvor menyen er: Pannestekte
kamskjell med vinagrette og salat. Helstekt
kalvemørbrand med Morkelsaus, sesongens
grønnsaker og urtebakte amadine poteter.
Varme Bjørnebær med is. Til middagen
serveres 2 glass vin og kaffe til dessert. Pris
kr. 650,- pr. couvert. Åpen bar etter middagen.
Antrekk: Mørk dress. Påmelding innen 25.
sept. til:  Lully Hillestad, L, Karstensvei 3,
1064 Oslo, 22 30 70 54/Liv Billing 22275513,
bankkonto: 7014.10.98533. Spørsmål rettes
til hilleslu@online.no
Trenger du hotellom kan det bestilles direkte
til Thon Hotell Vika Atrium,
Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Pris pr. rom
er kr. 1150 for dobbeltrom og kr. 950 for
enkeltrom. Bruk kode 3365481 for bestilling
av rom. Telefon til hotellet er 22014540. For
å være sikret rom bør dette skje snarest. Det
er mulighet for parkering i hotellets garasje
for kr. 150 pr. døgn.

Innsamling
Vi har nå startet en ny perioden med
innsamling av frimerker til Tubfrim. Den
forrige perioden ble avsluttet på D8-
kongressen i juni. Vinner ble Cleng Persson
med 110 kg. Klarer vi å slå den???
Husk også å ta vare på ringene fra brus- og
ølboksene. Ta med både frimerker/telekort og
boksringene til møtene så skal vi sørge for at
de kommer til rette hender
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Søster LodgerFredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Lutheran Church, 207 S. Cherry,  1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte hos Solveig Sørensen,
Åsane 25 E, Sandefjord onsdag 17. september
til vanlig tid. Er det noe du lurer på, ring
33 47 49 95. Ta kontakt på medlemsmøtet
for avtale om felles kjøring.

Bowlingen
fortsetter på Sjøsiden Bowling hver fredag
fra kl. 18.30. Alle hjertelig velkommen. Sko
og kule låner du der, og ellers kan du komme
i det antrekket du står og går i.
P.ga. turneringer blir det ikke bowling
fredagene 29/8, 3/10, 17/10 og 7/11.Eventuelt
endringer vil bli informert om etterhvert.

Innreise til USA
Nå slipper du å låne penn av sidemannen på flyet; det grønne
skjemaet flyttes til internett! Fra 12. januar 2009 må alle som
skal reise til USA uten visum, registrere seg elektronisk på
forhånd. Dette betyr at alle nordmenn som reiser visumfritt til
USA på ferie- eller forretningsreise med elektronisk pass, må
fylle ut skjemaet på https://esta.cbp.dhs.gov/esta senest tre
dager før avreise. Når du har fylt ut det elektroniske skjemaet
er registreringen gyldig i to år, og du kan reise fram og tilbake
så mange ganger du vil. Tjenesten tilbys fra i dag, og blir
obligatorisk fra 12. januar. Det er ikke nødvendig med konkrete
reisplaner for å registrere seg. For å unngå stress rett før reisen
anbefaler vi derfor at alle som har mer eller mindre konkrete
planer om å reise til USA de neste to årene registrerer seg.
Fram til nå har personer fra land som er med i
visumfritaksordningen The Visa Waiver Program, deriblant
Norge, måttet fylle ut det grønne skjemaet I-94W med person-
og reiseinformasjon på vei til USA. Med The Electronic System
for Travel Authorization (ESTA) vil den samme informasjonen
registreres på internett før avreise. ESTA påvirker ikke de som
reiser til USA med visum. For dem er ESTA-registrering ikke
nødvendig.  Registrer deg nå!: https://esta.cbp.dhs.gov/esta  Les
mer om ESTA her: http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/
esta Til informasjon, her er også webside screenshots, der du
kan se side for side, selveregistreringen.
Mer informasjon om visum og innreise til USA finner du her:
http://norway.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html

Thanksgiving
feires jo i USA siste torsdag i november, men vi «tjuvstarter»
som vanlig i Oseberg Lodge, så lørdag 8. november blir det
fest med kalkun og alt som hører til på Eik Speiderhus. Sett
allerede nå av datoen, mer info kommer etterhvert.

Redaktørens betraktninger
Kalenderen viser snart september, og selv om de siste dagene
av august har vært fine, må vi vel si at høsten er kommet. Og
med det også tid for mer inneaktivitet. Høstens første innendørs
medlemsmøte bør bli veldig interessant. Vi får besøk av Anne-
Lise Skarstad som skal holde foredrag om Ahmis-folket. Dette
bør du ikke gå glipp av. Ellers må det velges nominasjonskomite
som skal komme med forslag på styre for 2009. Kan du tenke
deg å være med der, så ta kontakt med presidenten.
Ellers er jo både våre Flittige Liser og Bowlingen igang igjen,
så det er bare å komme seg ut av sofakroken og tilbringe tid
sammen med gode venner.
Som du ser på 1. siden, inviterer Christiania Lodge i Oslo til
25 års jubileum 11. oktober. Vi var mange på innstiftelsen i
1983, blir vi like mange i år. Jeg vet at flere allerede har meldt
seg på, eller har planer om det. Ser vi deg også der???
Ellers har ferien vært bra. Som tidligere nevnt tilbrakte vi den
i de midtre deler av Norge, og mens rapportene meldte om
regn på disse breddegrader, hadde vi sol og fint vær. Besøket
fra USA var hyggelig, og de skal forsøke å arrangere et
slektstreff for den amerikanske delen til neste år hvis vi kommer
over. Og mer besøk fra USA er på trappene.  Don og Dorothy
Berg fra vår søster lodge Mymarken i Marshfield, Wisconsin
kommer til Norge 11. september. De skal besøke en del familie
andre steder i Norge, men kommer også innom Tønsberg så
det blir det nok anledning til å treffe dem for flere av oss.
Gevinstlisten for årets loddsalg er vel å mer eller mindre klar.
Vi har fått en rekke fine gevinster og utdeling av loddark
begynner på septembermøtet. Håper alle medlemmer tar minst
ett ark hver seg. Desto flere som bidrar, desto lettere går
jobben med å få solgt loddene. Er det noen ønsker å få tilsendt
loddark, ta kontakt på tlf. 33368861/48127201.  Vi skal også
ha stand på flere kjøpesenter i området. Trekningen foregår i
november. Dette årlige loddsalget er av stor betydning.
Ellers håper jeg nå at dataproblemene skal være over og at
alle programmene skal være lagt inn på nytt.
De som ønsker det kan få avisen tilsendt som e-post. Dersom
jeg ikke har fått din e-mail adresse, så vennligst send den til
meg på e-post adresen svkjoenn@online.no
Så regner jeg med at vi sees tirsdag 9. september.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Styremøter
Styret har møter følgende dager:
24. september, 22. oktober og 26. november.
Er det noe du ønsker styret skal ta opp, ta kontakt med
presidenten eller sekretæren med det du har på hjertet.
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