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Tirsdag 13. oktober
kl. 19.00 er det igjen
tid for medlemsmøte
i kantina til Nøtterø
Sparebank, Teie
Vi begynner som vanlig med en liten
forretningdel der bl.a. nominasjnskomiteen
skal legge frem sin innstilling til neste års
styre, det skal stemmes over forslag om økt
kontingent (forslag ble lagt frem på
septembermøtet om å øke alle kontingenter
med 20 kr) Etterpå blir det en sosial del med
kaffe og noe å bite i, en liten utlodning og
hyggelig prat runt bordene. Velkommen.

Vi gratulerer
 1/10 Joakim Lien
11/10 Johnny Solbakken
11/10 Edgard Johnsen
15/10 Unni Normann
16/10 Willy Henriksen
21/10 Kari Bjerkgård
22/10 Rigmor Haugen
24/10 Solveig Sende Kjønnerød
26/10 Erna L. Hassum
5/11 Arild Hassum

Våre Flittige Liser
har sitt oktobermøte hos Brit W. Kibsgaard
onsdag 28. oktober til vanlig tid. Noe du lurer
på, ta kontakt på tlf. 33384781.
---------------------------------------------------

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
Thanksgivingfest
lørdag 7. november
på Eik Speiderhus
kl. 18.30
Vi inviterer herved alle til å feire Thanksgiv-
ing sammen med oss.
Vi møtes på samme sted som alltid nemlig
Eik Speiderhus kl.18.30.
Når vi feirer Thanksgiving er det selvfølgelig
kalkun med tilbehør som står på menyen.
Pris pr. person for  servering av kalkun med
tilbehør, dessert samt kaffe og kaker senere
på kveld er kr. 275,- pr. p. (Drikke ikke inkl)
Øl og mineralvann fås kjøpt.
Hvis du ønsker vin eller noe annet å drikke
til maten, tar du det med selv. Det samme
gjelder det du eventuelt skulle ønske å drikke
utover kvelden.
Vi satser på en hyggelig kveld med mulighet
for en svingom og andre aktiviteter.
Bindende påmelding senest 29. oktober
til: Else Mari 33 38 60 29/91 88 93 68 eller
Torild 33 06 29 34/91 63 96 84 E-mail:
toritrol@start.no eller svkjoenn@online.no
Påmelding også på oktobermøtet.
Vel møtt alle sammen til en hyggelig kveld.
Ta gjerne med en venn eller to.

Halloween
feires som kjent 31. oktober. Du har vel husket
litt smågodt hvis noen skulle ringe på???
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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

Redaktørens betrakninger
Når dette leses er undertegnede og “kartleser” forhåpentligvis trygt
fremme i USA, hvor vi skal gjøre en rundereise i Minnesota, Nord- og
Sør Dakota, Iowa og Wisconsin. Bl.a. skal vi besøke Norsk Høstfest i
Minot og besøke medlemmer av vår søsterlodge Myrmarken Lodge i
Wisconsin. Mellom der blir det mye familiebesøk og også litt turist.
Og kanskje treffer vi på vår visepresident Solveig Sørensen og hennes
“kartleser” Tor Otto.
Men som alltid tar vi også et lite tilbakeblikk. På vårt septembermøte
hadde vi besøk av internasjonal president Dan Rude og hans kone
Betty. For mange ble dette et hyggelig gjentreff etter at Dan var her i
Tønsberg i 1987 samme med Baldry Squardancegruppe. Flere hadde
tatt med bilder og avisutklipp fra den gangen. Helgen etter var 4 av
oss fra Oseberg på Eidsvold og feiret lodgens 25 års jubileum. Dette
ble en kjempehelg. Fredag kveld ble alle gjester hentet i buss på hotellet
og kjørt til Bygdetunet hvor det ble servert rømmegrøt og spekemat.
Etterpå var det kaffe og kringle. Lørdag formiddag var det busstur “Ut
i det blå” hvor vi bl.a. besøke Trandumskogen, et lite hyggelig minne
fra krigens dager. Her ble det lagt ned blomster fra lodgepresident
Astrid Granly og internasjonal president Dan Rude Videre gikk turen
innom Raklehaugen, en av de største vel bevarte Kongshaugene. I
Stjernehallen, under Vebjørn Sands berømte stjerne, ble det servert
varm lunsj, laks og kreps med deilig tilbehør. Til dessert var det kaffe
og Verdens beste kake med jordbær, alt sponset av Thon Hotell. En
meget dyktig guide ledet oss gjennom hele bussturen. Etter en rask
tur innom hotellet for litt klesbytte og det som hører til, ble vi igjen
hentet på hotellet av bussen, som fraktet oss til Eidsvold-bygningen.
Her var det først en liten seremoni utenfor bygningen før alle gik inn
og tok plass i den salen hvor vår Grunnlov ble til i 1814. Her fikk vi en
liten orientering om stedet før det ble delt ut pins til de som hadde
vært medlem av lodgen i mange år. Deretter gikk turen over til Nebbenes
Restaurant hvor vi fikk servert en nydelig middag, dessert, kaffe og
kaker og selvføgelig var det taler og gaveoverrekkelse og en liten
dans ble det også tid til. 15 lodger var representert den helgen.  Vår
egen Eidsvold-mann, Aage Rosland ble nevnt som en av
”fødselshjelperne” for 25 år siden. Aage hadde også sendt en egen
hilsen, som ble videreformidlet av Ernst Granly under middagen. Takk
til Eidsvold lodge for en uforglemmelig helg.
Men litt om oktobermøtet.  Stortingsvalget er over. Nå er det valget i
de mange loder i  USA, Canada og Norge som står for tur.
Nominasjonskomiteen skal legge frem sin innstilling til hvordan styret
skal se ut neste år. Det må stemmes over forslag om økning av
kontingenten. Ihht. til våre vedtekter ble forslaget lagt frem  på
septembermøtet mens avstemningen vil finne sted nå. Ha et fint møte.
Den dagen dere treffes er vi etter planen i Black Hill-området i Sør-
Dakota. Vi sees på novembermøtet.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Loddsalget
er vi full gang. Vi skal ha stand på Meny Eiktoppen  10/10 og
14/11, på Bellevuesenteret 17/10 og på Rema 1000 Kilen 7/11.
Har du tid til å sitte noen timer på et av disse stedene, ta kontakt
med Else Mari på tlf. 91889368. Ta også kontakt dersom du
har anledning til å ta et loddark eller to for å selge i ditt nærmiljø.
Loddark kan også fås på medlemsmøtene. Sist frist for
innlevering er novembermøtet.

Hei!
Det var en hyggelig tilbakemelding jeg fant i Oseberg Lodge sin avis
for september.  Jeg så bare at det hadde sneket seg inn en liten skrivefeil
i nettadressen for canadiske aviser -
 http://www.onlinenewspapers.com/canada.htm (- det manglet en p i
”–papers”, men såpass forstår leserne. Nå er ikke de canadiske avisene
så ”rause” med tilgang på nett uten å være abonnent sammenlignet
med de i USA.  Det meste kan søkes opp på nettet i dag, men det kan
ta litt tid å finn den ”rette” adressen ved f. eks. søk på Google, og
spesielt nå det dukker opp noen tusen adresser på et søk. Selv har
jeg stor glede av http://www.newspaperlinks.com/voyager.cfm for
USA når ting skjer der borte. Spesielt i områder hvor vi har slekt. Både
kona og jeg har mye slekt i USA og Canada.  Vi hadde en ”drømmetur”
helt på egen hånd denne våren/sommeren med start i Minneapolis
16. mai, med feiring av 17. mai der. Med 19 overnattinger hos slekt/
venner og 15 på forskjellige steder, har vi opplevd litt av hvert også
på dette området. For hele USA kan adressen http://
www.bedandbreakfast.com/usa.html være nyttig hvis du trenger
overnatting.
Med broderlig hilsen Ole Arnegård Medlemssekretær Eidsvold Lodge
 

CAMP SKOGFJORDEN
 sommeren  2010 Språkleir for ungdom, alder 14 – 18 år, i Bemidji,
Minnesota .
Avreise ca 20 juni og retur 10 eller 24 juli. Påmelding senest 31 januar 2010.
 Det vanlig tilbudet gjelder 2 ukers språkleir på Skogfjorden i tiden 28 juni –
10 juli. Deltakerne får også en ukes opphold som gjest i en amerikansk
familie i Minneapolis en uke før leiren starter.
Nytt for søkere i 2010 er  at norske deltakere nå også får mulighet til å delta
på et 4 ukers kurs sammen med amerikanske ungdommer i tiden 28 juni – 25
juli.  Også deltakere på 4 ukers kurset kan få en ukes opphold i en amerikansk
familie før leiren starter hvis de ønsker det.
Muligheter for stipend:
Concordia Language Villages utlyser 2 stipend til norske ungdommer. Dette
stipendet dekker en ukes oppholdet på leiren. Barn og barnebarn av Sons of
Norway- medlemmer får dessuten reisestøtte fra Distrikt 8 og eventuelt fra
den lokale lodgen.
De som er interessert i å delta på 4 ukers kurset, har også mulighet til å søke
om ytterligere stipend. Nærmere opplysninger om dette og andre spørsmål
vedrørende Camp Skogfjorden får du ved henvendelse til campansvarlig. Du
kan også finne opplysninger om Skogfjorden på  internet
www.ConcordiaLanguageVillages.org .
 De lodgene som har ungdommer som ønsker å søke på stipendene fra
Concordia, må melde fra til campansvarlig innen 1 desember 2009  .
Deretter vil det bli loddtrekning om hvilken lodge/lodger som får de 2
stipendene. De som får stipendene og takker ja, må samtidig betale depositum.
Dersom vi ikke får søkere til stipendene innen 1 desember tildeles stipendene
etter først til mølla prinsippet, da også med depositum. Pris for opphold på
Skogfjorden er ca. $ 840.- pr. uke.
.Søknad om stipend og påmelding til leiren sendes til campansvarlig i Distrikt
8, adr.:
 Sons of Norway, D-8 v/ Johanne Hansen, Sørnestunet 12 4015 Stavanger
Tlf: 51 56 38 96,  e-post:  johanne.hansen@sornestunet.no .

Nominasjonskomiteen
Unni Fevang, 33380174, Ingun Rosten Larsen 33473767 og Arild Hassum
3333024 ble på vårt septembermøte valgt til å komme med forslag på styre
for 2010.  Skulle du få en telefon fra dem, håper jeg du er positiv til å ta et

verv i styret. Eller ta kontakt selv hvis du stiller deg til disposisjon.  

   
 
 


