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Høstens første medlemsmøte blir tirsdag 14/9 kl. 

19.00 i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torv 
Etter en liten ”tyvstart” med felles grillaften sammen med Edvard Munch Lodge i august er vi nå tilbake på 

vårt faste møtested. Vi begynner som alltid med en liten forretningsdel. Her må det bl.a. velges en nomi-

nasjonskomite som i oktober skal legge frem et forslag til styre for 2011. 

Under den sosiale delen skal vi selvfølgelig kose oss med kaffe og noe å bite i. Tillegg kommer 

Seniordanserne 
for å underholde oss. Kanskje kan det bli en svingom også på oss andre hvis danseskoa fortsatt passer. Ellers 

skal det selvfølgelig bli tid til hyggelig prat rundt bordene om hva vi har opplevd i sommer 

En liten utlodning blir det sikkert også tid til, så fint om du kan ta med en liten premie. 

Våre Flittige Liser 
Starter opp høstsesongen med møte hos Solveig S. Kjønnerød, Kongslysveien 10, Eik tirsdag 21. september til 

vanlig tid. Noe du lurer på? Ta kontakt på tlf. 33368861 eller 48127201. 

Bowlerne 
Er i gang med sine kast hver fredag fra kl. 18.30 på Sjøsiden Bowling, 

Vallø. Her er alle, både store og små hjertelig velkommen til en sosial 

kveld og forhåpentligvis noen treff på kjeglene. Sko og kule får du lånt 

på stedet, så manglende utstyr er ingen unnskyldning for å holde seg 

hjemme en fredags kveld. 

Tubfrim/ringer 
Husk  å ta vare på frimerker/telekort/gamle kort/brev.  Du har kanskje fått noen kort i løpet av sommeren. Du 

trenger ikke klippe av frimerket. Hele kortet kan sendes inn. Husk også å ta vare på ringene på brus/ølbokser 

som også kan brukes på nytt. Disse blir smeltet om til proteser. Ta alt med på medlemsmøtene, så skal vi sørge 

for videreforsendelse.  

Vi gratulerer 
SEPTEMBER: 5/9 Lars David Ormond. 8/9 Kari Følstad 9/9 Inger Krohn. 18/9 

Simon Aleksander Ormond 18/9 Linn-Beate Jørstad 20/9 Sven-Anders Kjønnerød. 

28/9 Torleif Krohn.  29/9 Frits Dalby 

OKTOBER: 1/10 Joakim Lien. 9/10 Birger Lassen.  Og alle andre som har noe de 

ønsker å feire, bryllupsdager, 

fødsler, forlovelser mm. 

B 

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 
Forhåpentligvis er alle nå vel hjemme fra ferien og klare til høstens aktiviteter. Det første innendørs medlemsmøte blir tirsdag 14. 

september i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torv. Men som kjent startet vi opp med et fellesmøte/grillaften i regi av Edvard 

Munch Lodge. Værgudene var med dem slik at det ble en vellykket aften. Bilder derfra (og mye annet) kan sees på vår hjemmeside 

www.sonsofnorwayoseberg8001.no Dessverre var undertegnde med følge den kvelden på ferie i Midt-Norge og nøt solen der oppe. 

For dere som var i Sandefjord og møtte medlemmene fra Norsk Carolina Lodge kan bilder derfra og andre steder på turen deres sees 

på www.norskcarolina.org  Ellers har våre bowlere startet opp med sine faste fredagskvelder og Våre Flittige Liser starter opp igjen 

nå i september. Så da skulle vel alt være tilbake i normale former etter en velfortjent ferie. 

Lotteriet vårt er i startgropa, likeså planleggingen av Thanksgivingkvelden vår. Mer om alt dette kan dere lese annet sted i avisa vår. 

På septembermøtet må det velges nominasjonskomite. Har du lyst til å være med der, ta kontakt med vår president. 

Vi får besøk av Seniordanserne under ledelse av vår tidligere aktivitetsleder Gunvor Kvasnes. Ta med deg danseskoa så kanskje blir 

det en svingom også på deg og din partner. 

Håper vi sees tirsdag 14/9. 

Med broderlig hilsen Sven-Anders 

Lotteriet 
vårt er i gang. Vi har fått plass på Meny, Eiktoppen lørdag 25/9 og lørdag 13/11. I tillegg jobbes med å skaffe plasser også på andre 

kjøpesentret i distriktet. Og så håper vi jo alle medlemmene tar med et ark eller flere og selger til familie, venner og arbeidskamera-

ter. Har du ikke anledning til å komme på møtene og hente, ta kontakt så sender vi deg gjerne noen ark. Alle monner hjelper.  Treng-

er også noen til å sitte på de forskjelle stedene noen timer. Vi tar fortsatt i mot gevinster hvis du har noe du 

ønsker å donere til lodgen. 

Thanksgivingskvelden 
blir i år lørdag 6. november på Eik Speiderhus. Flere opplysninger om priser og påmelding kom-

mer senere, men hold allerede nå av datoen slik at du ikke går glipp av den tradisjonelle kalkun-

middagen.  

Husk å informere alle du tror har lyst til å være sammen med oss denne kvelden.  

Medlemmer fra andre lodger er også hjertelig velkommen. 

Nytt styre i D8 
På kongressen i Kvinedal ble følgend valgt til å lede D8 i perioden 2010-2010.: 

President: Odd Harald Olsen - Ryfylke Lodge 8-023 – Hjelmeland Nordbygda, 4130 Hjelmeland Tlf. 51 75 05 12 Mob. 907 51 907  

Visepresident: Nils Audun Gerhardsen - Haugaland Lodge 8-018 - Haugesund  Langelandsåsen 29, 5412 – Stord Tlf. 53 41 53 01 

Mob. 948 72 209  Sekretær: Solfrid Abrahamsen -  Ryfylke Lodge 8-023 - 4130 Hjelmeland Varhaugveien 9, 4120 . Tau Tlf. 51 74 

62 15Mob. 482 86 734 Kasserer: Per Mikalsen- Terje Vigen Lodge 8-015 - Arendal Killegårdsveien 1, 4878 Grimstad Tlf. 37 04 44 

54  Mob. 905 61 600  Aktivitets-/Kommunikasjonsansvarlig: Inge Nødland - Leiv Eiriksson Lodge 8-021 –Sandnes Tyrihansveien 

13 A, 4315  Sandnes  Mob. 900 84 884 Internasjonalt Styremedlem: Ernst Granly - Eidsvold Lodge 8-009 - Eidsvoll Postboks 100, 

2071 Råholt Tlf. 63 95 10 66 Mob.  920 52 075 

Ole`s Fire Truck 
One dark night outside a small town in northern Minnesota , a fire started inside the local chemical plant and in a blink of an eye, it 

exploded into massive flames.  The alarm went out to all the fire departments for miles around. When the volunteer fire fighters ap-

peared on the scene, the chemical company  president rushed over to the fire chief. 'All our secret formulas are in the vault in the 

center of the plant'. They must be saved. I will give $100,000  to the fire department that brings them out intact!  But the roaring 

flames held the firefighters off. Soon, more fire departments had to be called in as the situation became desperate. In the distance, a 

lone siren was heard as another fire truck came into sight.  It was the nearby Scandinavian Rural Township volunteer fire company 

composed mainly of Norwegians well over the age of 65.  To everyone's amazement, that little run down fire engine roared right past 

all the newer sleek engines that were parked outside the plant and, without even slowing down, drove straight into the middle of the 

inferno. Outside, the other firemen watched as the Scandinavian old-timers jumped off right in the middle of the fire and fought it 

back on all sides. It was a performance and effort never seen before. Within a short time,  the Norse old timers had extinguished the 

fire and saved the secret formulas.  The grateful chemical company president announced that for such a superhuman feat he was up-

ping the reward to $200,000 and walked over to personally thank each of the brave fire fighters.The local TV news reporter rushed in 

to capture the event on film, asking their chief, 'What are you going to do with all that money?' Vell,' said Ole Olsen, the 80-year-old 

Pres. Torild Trolsrud T. 33062934 tor-trol@online.no Vp.: Solveig Sørensen T. 33474995 toot-so@live.no Sekr./red. Sven-Anders. 

Kjønnerød T. 33368861 svkjoenn@online.no Medl.sekr. Anne. L. Berenger T. 92852787 annelise3140@hotmail.com Kasserer  

Solveig  S. Kjønnerød T. 33368861 svkjoenn@online.no Akt. Leder Else M. Christiansen T. 91889368. Marshall Kari Bjerkgård  

T. 33368884. Wenche Jacobsen T. 45204780 Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com 

Www.sonsofnorway8.com — Org.nr. 982 843 596 

Søster Lodger: Fredriksen 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. 

    Trolldalen Lodge 6-139 American Legon Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30 
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