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Vi ønsker velkommen til medlemsmøte tirsdag 10.  

februar kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien, Eik 
Som vanlig begynner vi møtet med en liten forretningsdel. Etterpå blir det tid til sosialt samvær. Noe å bite blir 

det også, og selvfølgelig en liten utlodning. Og hva som ellers kommer til å skje, er det opp til medlemmene 

selv å bestemme. Har du lyst til å fortelle en historie, ta en trall så er det lov. Og kanskje blir det anledning til å 

trimme hjernemusklene på et liten quiz? Den som kommer får se. Velkommen alle sammen. 

Fredag 6. februar kl. 18.30 blir det bowling  

og sosialt samvær med mat og drikke 
Det har etter hvert blitt en tradisjon at vi i februar samles til bowling på Vallø Bowling 

og etterpå gå over til ”naboen” Redningen og får oss litt å drikke og noe å spise på. Vi 

hadde jo tenkt å arrangere denne kvelden fredag 13. februar, men dessverre var bow-

linghallen opptatt med turneringen denne dagen, så vi har flyttet vårt arrangement en 

uke fremover. Uken etter er det jo vinterferie, så det passer dårlig. Selv om du ikke skal 

bowle er du hjertelig velkommen til å heie på oss som bowler og etterpå bli med inn og 

ha en hyggelig kveld sammen. Vi spiller 2 runder med bowling. Sko og kule får du 

lånt, så det skal ikke hindre noen fra å være med. Fint om alle som skal bowle er på 

plass kl. 18.15 så vi kan få fordelt baner og være klare til å bowle kl. 18.30. Hver enkelt 

betaler bowling, mat og drikke. Bowlinghallen har alle rettigheter, så ønsker du en liten forfriskning under 

bowlingkampen, er det mulighet for det. Det er jo også mulig å bowle hver fredag fra kl. 18.30,så det er bare å 

ta turen til Vallø Bowling når du måtte ha lyst. Du treffer oss der. Siden det er turnering i hallen fredag 13/2 er 

det ikke sikkert det er plass til oss, men det får vi greie på når vi treffes den 6. februar. 

Våre Flittige Liser har sitt neste møte onsdag 25. februar til vanlig tid hos Wenche Jacobsen, 

Ilebrekkveien 48. Noe du lurer på, så ta kontakt på tlf. 33330861 eller på medlemsmøtet i februar. Der kan du 

også avtale felleskjøring eller få veiforklaring hvis du er usikker på veien. 

Minneord Vårt eldste medlem, Ingebjørg Kilde, gikk bort torsdag 15. januar etter en kort tids sykeleie. 

Hun ville blitt 94 år 12. juni og inntil for bare noen få år siden var hun med på lodgens aktiviteter. Mange av 

dere har sikkert hørt hennes fortelling fra barndommen og andre historier som hun  likte å fortelle om på møte-

ne våre. Ingebjørg ble bisatt fra Slagen kirke tirsdag 27. januar. Flere fra lodgen var til stede, og istedenfor bå-

rebukett ga vi en pengegave til Den norske Sjømannskirke. Vi lyser fred over Ingebjørgs minne og våre tanker 

går til hennes etterlatte. Hun ville hatt 20 års jubileum som medlem i år. 

Vi gratulerer 3/2 Julie Lien, 5/2 Jon Philip Solem, 6/2 Oscar  

Kristiansen,  9/2 Ranveig Moen 10/2 Liv Kristin Høvring,  

14/2 Leif Dagfinn Isegram,  17/2 Tore Hytten 24/2 Else-Margrethe  

Hafredal, 28/2 Nils Otto Opland. 
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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 



Redaktørens betraktninger 
Vi har lagt årets første måned bak oss, uten at vi har hatt de store mengder med snø eller de kaldeste dagene i vårt områ-

de. Verre er det mange andre steder i Norge, og den siste uken har New York, Boston og andre steder i USA forberedt 

seg på den verste snøstormen i manns minne. Folk hamstret mat og andre nødvendige varer, skoler og kontorer ble stengt 

og folk ble oppfordret til å holde seg innendørs og i hvert fall ikke bruke bilen. I etter kant kan vi jo se at det ble storm i 

et vannglass. I skrivende stund ser det ut som den fine vinteren vil holde seg, så det burde ikke ble problemer med å kjø-

re verken til bowling den 6. februar eller til medlemsmøtet tirsdag 10. februar. 

Overalt i verden feires Valentins Dag den 14. februar. En titt på kalenderen viser  at søndag 8. februar er det morsdag i 

Norge og 15. februar er det fastelavn. På den amerikanske kalenderen er 1. februar National Freedom Day, 16/2 er det 

Presidents Day, 17/2 Shrove Tuesday/Mardi Gras og den 19/2 er det Chinesee New Year. I Canada feires Groundhog 

Day den 2/2 og 15/2 er det National Flag of Canada Day. Vil du vite mer om hva disse dagene er, finner du sikkert mer 

info på internett. Apropos internett: Både på vår hjemmeside og den internasjonale hjemmesiden finner du mye informa-

sjon som du kanskje kan ha nytte av å vite. Vi har også en Facebook side hvor jeg oppforer alle til å skrive små melding-

er som du mener andre kan ha nytte av å vite. For å spare tid og penger ønsker vi også å sende ut medlemsavisa som e-

post. Dersom du ikke allerede har registrert deg som mottaker av medlemsavisa på e-post, håper jeg du sender meg din e

-post adresse så skal jeg sette deg opp på mailinglisten. Noen har kanskje byttet e-post adresse. I så fall håper jeg du sen-

der den nye. Som dere vet, har vår aktivitetsleder undersøkt hva dere medlemmer har lyst til å gjøre i månedene frem-

over. Flest stemmer fikk tur til Blaafarveverket. Videre på listen sto teatertur. Der har vi mottatt programmet for Dram-

men Teater, så vi får se hva vår aktivitetsleder kommer frem til. Mange var også interessert i Byvandringer, Squaredance 

og grilling. Så gjenstår det bare å ønske alle sammen hjertelig velkommen til vår bowling m/sosialt samvær, medlems-

møte, Flittige Lise møte og hva som ellers skal skje i tiden fremover.     Sven Anders, redaktør 

Med Sons of Norway i Cleng Peersons fotspor 4. – 16. sept. 2015 
De norske pionerene bet seg fast og skapte egne  samfunn med lokale aviser, akademier og menigheter. Bli med Sons of 

Norway Leiv Eiriksson Lodge på  den fantastiske reisen, hvor vi går i sporene til  Cleng Peerson og følger ruten som 

emigrantene  som dro med «Restaurantion» fra Stavanger i  1825 fulgte. Vi starter i New York, videre på Erie-kanalen 

og  til Holley hvor emigrantene gikk i land. Til  Kendall ved Ontariosjøen hvor det første settlementet var som Cleng 

Peerson fant  til dem. Videre til Rochester hvor lederen av «Restauration», Lars Larsen Geilane,  bosatte seg, og hvor vi 

besøker gravstedet. Ferden går så mot Chicago og videre inn i Fox River Valley hvor det andre settlementet Cleng Peer-

son fant til dem som dro  med «Restauration» er, og  hvor de slo seg ned i 1834. Her finner vi også Norway  og Stavang-

er. Turen går  videre gjennom det norskeste av det  norske,  Wisconsin og til  Stoughton, videre til  Westby,  Borgen kafe 

og Gundersens Hospital. Turen  avsluttes i Minneapolis. Fra Erie-kanalen Fra Norskedalen Vår guide på turen er forfat-

ter Sverre Mørkhagen. Mørkhagen har skrevet tre  storslåtte verk om den store norske utvandringen til USA. «Farvel 

Norge» (2009), «Drømmen om Amerika» (2012) og  «Det norske Amerika» (2014). Vi har også norsk reiseleder med 

oss på hele turen. Begrenset antall plasser. Frist for påmelding er 30. april, og prisen er ca. 28.000-30.000 avhengig av 

antall deltakere. Informasjon og påmeldingsskjema får du ved å ta kontakt på president@sonsofnorway8021leiv.com 

eller www.sonsofnorway8021leiv.com/ Det er utreise fra flere steder i Norge, bl.a. Torp til Amsterdam hvor gruppen 

møtes for så å fly samlet over til USA. Du kan også ta kontakt med meg så skal jeg videresende deg hele programmet på 

mail, eller gi deg en papirkopi 

Grasrotandelen En av våre inntektskilder er grasrotandeler av tippingen. Dersom du ikke allerede har 

registrert ditt spillekort på noen lag eller foreninger, så kan du jo oppgi Org.nr. 982 843 596 neste gang du skal innom 

din tippekommisjonær. Det er pr. 1. januar 12 medlemmer som har registrert sitt spillekort, og det gir oss ca. 2.000 kr i 

inntekt. Vil du også bidra. Det er Norsk Tipping som spanderer din andel, så du blir ikke fattigere av å støtte oss. 

Du husker vel å ta vare på brukte frimerker, telekort, postkort og brev som vi sender til Tubfrim slik at de kan 

få noen inntekter. Hvert år deler Tubfrim ut midler til barn og unge som trenger en liten håndsrekning. Og du kaster vel 

ikke brus– og øl-boksen før du ha plukket av ringen. Husk at Ringer får ben å gå på. Den siste oversikten vi har fått fra 

Carl Johan Holm viser at det i Norge er samlet inn 1092 kilo, og at dette har SoN samlet inn 427 kilo. Regner vi med at 

det går 3200 ringer på kiloen, har det blitt samlet inn 1.366.440 ringer i Norge. Mange bekker små gjør en stor å. 

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 48064201 toot-soe@live.no 

Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Bjørn Kristiansen. T. 99105653  

bjornogkari@hotmail.no  Akt. Leder Turid Dalby T. 91737209 joan_d@broadpark.no Medl.sekr. Torild Trolsrud T. 33062934  

tor-trol@online.no Marshall Kari Bjerkgård  T. 33368884. Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 95884603 

ingun.r.larsen@gmail.com Else Mari Christiansen T. 91889368 else,marihassum@hotmail.no 

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

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596  

Søster Lodger: Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00 

    Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des. 

    Nor-Bu Lodge 3-427 BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30 

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

