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Velkommen til medlemsmøte tirsdag 14. april 

kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien 
Forhåpentligvis har alle kommet seg vel gjennom påsken og er klar for et nytt medlemsmøte. Vi åpner som vanlig møtet 

med en forretningsdel før vi går over til det sosiale. En liten matbit og kaffe blir servert og selvfølgelig har vi en liten 

utlodning. Fint om du kan ta med en liten gevinst til kveldens utlodning. Siden avisen på grunn av påsken sendes ut litt 

tidligere enn vanlig, er programmet for kvelden ikke helt klart, men vår aktivitetsleder har noen planer som ikke helt er i 

boks ennå. Men uansett hva det blir, medlemsmøte med mye hygge blir det. Så hjertelig velkommen alle sammen. 

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 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. 

Våre Flittige Liser har i skrivende stund ikke bestemt hvor de skal ha sitt møte i april. Det må dere få in-

formasjon om på medlemsmøtet i april, eller ved å ta kontakt med noen av de andre Flittige Lisene. 

Bowlingen hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowlingsenter fortsetter ut mai. For dem som ikke har tenkt seg på 

fjellet eller til syden i påsken, er det sikkert mulighet for en bowlingkveld også Langfredag. Kule og sko får du lånt i hal-

len, så du trenger ikke å investere i utstyr for å være sammen med oss på fredagskveldene. 

Adresseendringer Som alle vel vet er det bestemt at alle i Norge skal ha en gateadresse. Tidligere var det 

mange steder nok med navn og postnummer. Den nye ordningen gjør at masse post fra Sons of Norway, bl.a. Viking 

magasin og kontingent kommer i retur merket adresse ukjent. Håper derfor at alle som har fått en gateadresse og nytt 

postnummer den siste tiden gir oss beskjed om dette. Dette gjelder også  om du har fått ny e-post adresse eller nytt tele-

fonnummer. Du kan enten logge den inn på Sons of Norways hjemmeside og oppdatere dine personlige opplysninger 

selv eller du kanta kontakt med lokallodgen så skal vi ordne det for deg. Dersom det er en stund siden du var inne på 

hjemmesiden til Sons of Norway vil du nok ikke kjenne deg igjen. 17. mars fikk nemlig siden et helt nytt design som det 

kanskje tar en tid å venne seg til. 

Vi gratulerer  7/4 Sverre Hanche, 9/4 Stig Kjønnerød, 10/4 Unni Fevang,  

21/4 Nils E. Elind, 24/4 Øyvind Dyrvik, 28/4 Kari Hilda Auli, 30/4 Ragnar Iversen 
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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 
Påsken står for døren, og mange har kanskje startet forberedelsene for å reise av gårde til Syden eller til fjells. 

Men mange av oss foretrekker kanskje å feire påsken på hjemmelige trakter. Uansett håper jeg alle får en fin 

påske og kommer brune og uthvilte tilbake og kan dele sine opplevelser med oss andre på medlemsmøtet tirs-

dag 14. april. 

Noen som sikkert får en fin opplevelse i påsken er de mange unge og voksne som drar til California sammen 

med Drammen Soul Children. De drar først til San Fransisco hvor de bl.a. skal oppleve Alcatraz, Golden Gate 

og holde konsert i Sjømannskirken. Videre går turen til Los Angeles hvor bl.a. Disneyworld, Hollywood Hall 

of Fame og konsert i Sjømannskirken påskeaften står på programmet. Håper støtten dere har fått fra oss kom-

mer godt med. Og vi gleder oss til å få en rapport fra turen ved en passende anledning. 

Noen andre som jeg håper får en fin opplevelse er de av medlemmene vår som skal overvære konserten med 

Nordic Tenors i Drammen Teater 11. april. Kvelden starter for øvrig på Hannas Kjøkken på Scandic Hotel 

med litt mat og drikke. Mange husker nok Hannas Kjøkken fra den tiden Thorleif Haug lodge hadde sitt tradi-

sjonelle søndagsmøte der. Forhåpentlig kan dette ”litt på sparket” initiativet være starten på et årlig arrange-

ment i Drammens-området. Siden vi har fått mange medlemmer i Drammens-området kan det være viktig å få 

til noe der også. Vi har vært flinkere til å overta noen av tradisjonene til tidligere Edvard Munch lodge i Hor-

tens-området. 

I forrige avis nevnte jeg at vi forsøker å få til et besøk på krigs-museet på Berg. I april passet det dessverre 

ikke for de som står for omvisningen der. Men vi har fått opplyst at fredag 8. mai er det Åpen dag der fra kl. 

16.00 og utover kvelden. Kanskje noe å tenke på? Håper å ha mer opplysninger om dette arrangementet klar til 

medlemsavisa for mai skal utgis. Videre arbeider vår aktivitetsleder med en tur til Blaafarveverket enten 6. 

eller 7. juni. Tanken er at vi samkjører så mange som mulig, tar med oss hver vår picknick-kurv og blander alt 

sammen til et felles koldtbord. Tenk over om denne når det passer best for deg, og gi vår aktivitetsleder be-

skjed på et av de første medlemsmøtene. Minner også om at vi 13. mai besøker Rønneberg Gartneri, 31. mai 

skal vi ha kaffe og kakesalg på Tønsberg/Nøtterøy hagelags store plantesalgsmesse på Nøtterøy, og søndag 14. 

juni blir det pannekakefrokost. Men mer info om dette kommer etter hvert. 

En titt på kalenderen viser oss at de vanlige påskedagene feires i alle våre 3 land. I USA feirer de Thomas Jef-

ferson`s Birthday 13. april. Han var USA`s 3. president (1801-1809) og regnes som en av de viktigste persone-

ne bak Den amerikanske uavhengighetserklæringen. 15. april er det Tax Day. I Canada er det National Tartan 

Day 6. april. Denne dagen feires for å markere årsdagen for signeringen av Declaration of Arbroath i 1320.  9. 

april er det Vimy Ridge Day. Denne dagen er til minne om de falne og skadde canadiere som deltok i slagen 

om broen Vimy Ridge i Frankrike under den 1. verdenskrig i 1917. Også for oss i Norge er 9. april en historisk 

dag, men da i forbindelse med den 2. verdenskrig. 

Har hatt kontakt med Dolores Baldry. Hun opplyser at pga. for liten påmelding er turen til Norge i sommer 

avlyst. Det betyr at vi dessverre ikke får noe besøk fra USA i tiden 15.-17. juni. Så dere som hadde sagt ja til å 

være vertskap i den tiden må finne på noe annet. En som imidlertid kommer er Anne Grethe Cook fra vår 

søsterlodge Myrmarken lodge i Marshfield, Wisconsin. Hun vil være i området i tiden før og etter påske, men 

dessverre ikke når vi har vårt medlemsmøte i april. Forhåpentligvis vil det være mulig å treffe henne på annen 

måte.  

Så gjenstår det bare å ønske alle en riktig god påske og håpe at vi sees på medlemsmøtet tirsdag 14. april. 

Sven Anders, redaktør 

Proverbs Norwegian to English  Borte bra, hjemme best. Away is good, home is best. Brent barn skyr ilden. A burned 

child avoids the fire. Den som ler sist, ler best. He who laughs last, laughs best. Den som leter, han finner. He who seeks, finds. Den 

som sover synder ikke. He who sleeps has not sinned. Det er ikke gull alt som glimmer. All that glitters is not gold. Du skal ikke tro 

at du er noe. You shall not think that you are something. (Lånt fra vår søsterlodge The Nor-Bu News) 
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