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Velkommen til medlemsmøte tirsdag 11. oktober kl. 

19.00 i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torg 
Som vanlig begynner vi møtet med en forretningsdel. Her vil bl.a. nominasjonskomiteen legge frem sitt for-

slag til styre for 2012. Det blir også hyggelig prat rundt bordene med kaffe og noe attåt. En liten utlodning blir 

det nok også tid til. Så har du anledning—ta gjerne med en liten gevinst. Velkommen. 

Thanksgivingfest lørdag 12. november 
Tradisjonen tro samles vi å Eik Speiderhus fra kl. 18.30 for å feire Thanksgiving sammen. Det blir servert kal-

kun med tilbehør, dessert, kaffe og kaker. Pris for dette er kr. 300,- (drikke ikke inkludert). Øl og mineralvann 

kan kjøpes for en rimelig penge. Ønsker du noe annet å drikke til maten  - og senere ut-

over kvelden—må dette medbringes. 

Her er alle hjertelig velkommen, så har du en venn, nabo, arbeidskamerat osv. som 

ønsker å dele denne kvelden sammen med oss, så bare meld dem på. Vi satser på en 

koselig kveld med mulighet for en svingom og kanskje andre aktiviteter. Bindende 

påmelding senest torsdag 3. november til Else Mari Christiansen, 33386029 / 

91889368 eller til Kjønnerød 33368861 / 48127201. Du kan også sende påmelding til 

sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no. Mer opplysninger og påmelding kan du også få på medlemsmøtet i okto-

ber. Velkommen til en hyggelig Thanksgiving sammen med gode venner. 

Våre Flittige Liser 
Har sitt neste møte mandag 17. oktober til vanlig tid hos Brit Wencke Kibsgaard, Havnåsveien 3, Torød. Noe 

du lurer på, ta kontakt på tlf. 33384781 eller på medlemsmøtet i oktober. Ta kontakt for felles kjøring. 

Nominasjonskomiteen 
Ble valgt på vårt septembermøte og består av Arild Hassum 33330249, Birger Lassen 90614441 og Berit Pin-

nestad 33128149.  Det hadde vært hyggelig hvis du tok kontakt med en av dem og tilbyr deg å ta et verv i sty-

ret for 2012 - du trenger ikke vente på at de ringer deg. Det er ikke noe hokus pokus å sitte i styret. Dette er 

noe alle kan - og bør ta del i for å bli bedre kjente med organisasjonen. Er du usikker er det alltid noen som 

kan hjelpe deg med det du lurer på. 

Vi gratulerer 
1/10 Joakim Lien, 11/10 Johnny Solbakken, 11/10 Edgar Johnsen,  

17/10 Egil Bjørnholdt, 21/10 Kari Bjerkgård, 22/10 Rigmor  

Haugen,  24/10 Solveig S. Kjønnerød 26/10 Erna L. Hassum 

Og ellers alle som feirer bryllupsdager, har blitt beste– 

eller oldeforeldre, eller kanskje blitt lottomillionær? 

 

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 
Så kan vi igjen ønske velkommen til medlemsmøte og her skal bl.a. nominasjonskomiteen røpe hvem de foreslår skal lede lodgen 

neste år. Får du en telefon fra dem, så vær positiv og si ja til et verv i lodgen. Jo flere som tar et tak, desto lettere går jobben. Og hvis 

du får noen års pause fra et verv, kan du komme sterkere tilbake ved neste korsvei. Ellers skal vi sette av nok tid til hyggelig prat 

rundt bordene med litt kaffe og noe å bite i. 

På vårt møte i september hadde vi besøk av Bent Lønrusten som på en levende og overbevisende måte fortalte, viste lysbilder og 

effekter om livet til Johan Aasen, norsk-amerikaneren som skal ha vært verdens høyeste mann. Sant eller ikke? 

Gjennom 2011 har jeg jo kommet med små glimt fra lodgens første 30 år. Og historien fortsetter her. I oktober kom første utgave av 

Kristina Nytt ut med Raymond Kibsgaard som redaktør. Her kan vi bl.a. lese at på septembermøtet ble navnet Kristina foretrukket 

som navn på lodgen fremfor 6 andre navn. På det samme møtet ble det også vedtatt å sende en blind person med ledsager til Ski for 

Light som skulle avholdes i South Dakota, USA. Vi kan også lese at picknicken på Karlsvikodden 23/8 ble en svært vellykket dag 

med ca. 60 personer tilstede. Og den 1/10 var noen av lodgens medlemmer på besøk hos den nystartede Lodgen (Hjalmar Johansen)  

i Skien. Historien fra lodgens første år fortsetter i november-avisa. 

I disse regntidene blir det jo en del TV-titting, og kanskje gjør mange som meg og ser på Alt for Norge på TVN. Dette er historien 

om 12 norsk-amerikanere som skal bevise at de er ekte nordmenn og kjemper en hard kamp for å møte sine norske slektninger. Det 

er mye de må finne seg i. Og ikke alt de gjør er typisk norsk. Tror ikke det er så mange nordmenn som spiser værtestikler? 

Leif Erikson Day (Leif Eriksson-dagen) er en amerikansk merkedag som inntreffer 9. oktober hvert år. Dagen er oppkalt etter den 

islandske sjøfareren Leif Eriksson som anses å ha ledet en ekspedisjon med de første europeerne som slo seg ned i Nord-Amerika på 

1000-tallet i hva de kalte Vinland. Formålet med dagen er å gi oppmerksomhet til amerikanere med nordisk opphav og den nordiske 

innflytelsen i amerikansk kultur og utvikling. Datoen 9. oktober ble gjort til Leif Erikson Day etter vedtak i Kongressen i 1964. Dato-

en ble valgt etter den datoen i 1825 da skipet «Restauration» fra Stavanger anløp New York City med 52 norske immigranter, noe 

som betegnes som den første organiserte norske emigrasjonen til Nord-Amerika. Innen dagen ble antatt som nasjonal merkedag had-

de Leif Erikson Day blitt innført i delstatene Wisconsin og Minnesota allerede på 1930-tallet. Begge delstatene har en stor andel inn-

byggere med nordisk opphav. I USA feires Columbus Day i de fleste regioner 10. oktober Og den 31. oktober er det Halloween for 

alle penga, både i USA, Canda og Norge I Canada feirer de Thanksgiving 10. oktober. Halloween er det engelske navnet på allehel-

gensaften, det vil si natta før allehelgensdag, den katolske minnefesten for helgener og martyrer, og feiringa av denne kvelden. Ifølge 

engelsk tradisjon feires halloween om kvelden den 31. oktober, dagen før 1. november, mens allehelgensdagen eller «helgemess» i 

Norge er lagt til første søndag i november. Halloween har på 1900-tallet særlig blitt markert i USA der utkledde barn går fra hus til 

hus og tigger godteri med ordene trick or treat. Så sørg for at det finnes litt godt i huset når noen ringer på døren din den dagen. 

Skogfjorden  Har du barn eller barnebarn som ønsker opphold på språkleir i Minnesota kommende sommer? Medlem-

mer i Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for barn eller barnebarn som ønsker et to- eller fireukers opphold 

ved Concordia Language Villages (Skogfjorden) i Bemidji i Minnesota. Dato for leirene på Skogfjorden i 2012 er fra 25. juni – 7. 

juli for to uker og fra 25. juni – 21. juli for leiren som varer i fire uker. For ungdommer som ønsker å delta, kan det søkes om stipend 

både fra Concordia Language Villages (CLV) og den lokale lodge i SoN.  Stipendene fra Concordia Language Villages vil bli fordelt 

til deltakerne av Distrikt 8.  Distriktet gir også reisestøtte. Tilsammen kan det oppnås opptil kr. 7 – 8000.- i stipend og reisestøtte. Du 

kan også søke lokallodgen om støtte. De som ønsker det, får også opphold som gjester i en amerikansk familie i Minneapolis en uke 

før leirene starter. Da blir avreise fra Norge ca. 17 juni.  Søknadsfrist for stipendene er 1. desember.  For ungdommer som blir 

innvilget stipend, vil det måtte betales et depositum som dekker avbestillingsgebyret for oppholdet ved CLV.  For informasjon angå-

ende priser, fellesreise og andre spørsmål i forbindelse med søknad til leirene, ta kontakt med campansvarlig Johanne Hansen  

Sørnestunet 12 4015 Stavanger Telefon  51 56 38 96 E-post johanne.hansen@sornestunet.no Du finner også opplysninger om 

Skogfjorden ved å gå inn på  www.ConcordiaLanguageVillages.org   

Grasrotandel Som du kanskje vet har Norsk Tipping noe de kaller Grasrotandel. For hver krone du bruker på tipping, 

lotto, joker og vikinglotto gir Norsk Tipping en liten prosent til den foreningen du ønsker skal få din Grasrotandel.  Dersom du øns-

ker å gi din Grasrotandel til Oseberg Lodge kan du gi din tippekommisjonær beskjed om å registrere ditt tippekort på org.nr  928 843 

596   

Tubfrim/boksringer På septembermøtet hadde noen medlemmer med seg en del frimerker og ringer fra øl– og 

brusbokser. Men vi tar imot mye mer, så det er bare å samle og ta med på et medlemsmøte så skal styret sørge for at det kommer til 

rette vedkommende. 

Bowlingen fortsetter på fredager fra kl. 18.30 til ca 20.00 på Vallø Bowling. Alle hjertelig velkommen.  

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

Kjønnerød T. 33368861 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Solveig  S. Kjønnerød T. 33368861/48127201 

 solveig.kjonnerod@sf-nett.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  

Kont: Kr. 360,- Ektefelle/samboer 310,- Ungd. 16-21 år kr. 240,- Frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i hver måned 

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. 

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