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Onsdag 9. oktober kl. 19.00 er det igjen tid for medlems-

møte på Eik Speiderhus, Sildreveien Eik 
Høsten har vel nå kommet for å bli, og da kan det jo være koselig å komme innendørs og være sammen med 

gode venner for noen timer. Foruten den obligatoriske forretningsdelen, skal Odd Harald Høvring vise oss 

bilder/film fra årets sommertur til Canada/USA 
Det blir som alltid servert kaffe og noe å bite i. En liten utlodning blir det også, så hvis du har mulighet for å ta 

med en liten gevinst hadde det vært hyggelig. Jo flere gevinster vi har, jo flere glade vinnere blir det. Ta gjerne 

med en venn eller to. Håper vi sees. 

Våre Flittige Liser har sitt neste møte onsdag 16. oktober til vanlig tid hos Brit Wencke Kibsgaard, 

Skonnertveien 11A, 3138 Skallestad. Er det noe du lurer på, kan du ta kontakt med Brit Wencke på tlf. 

41329718 eller på medlemsmøtet den 9. oktober. Her kan det også avtales felleskjøring for de som ønsker det. 

Thanksgivingfest på Eik Speiderhus  

lørdag 9. november kl. 18.30 
Tradisjonen tro samles vi på Eik Speiderhus lørdag 9. november fra 

kl. 18.00 for å feire Thanskgiving sammen. Det blir servert kalkun med tilbehør, des-

sert, kaffe og kaker. Pris for dette er kr. 350,- (drikke ikke inkludert). Øl og mineralvann 

kan kjøpes for en rimelig penge. Ønsker du noe annet å drikke til maten eller utover 

kvelden må det tas med selv. Her er alle hjertelig velkommen, så ta gjerne med andre 

familiemedlemmer, en venn, en nabo, en arbeidskamerat osv. som ønsker å dele kvel-

den med oss, så er det bare å melde dem på. Vi satser på en hyggelig kveld med god 

mat og hyggelig selskap. Bindende påmelding innen 1. november til Else Mari Chris-

tiansen tlf. 91889368 elsemarihassum@hotmail.no eller på medlemsmøtet i oktober. 

Nominasjonskomiteen som skal komme med forslag til styre for 2020 ble 

valgt på medlemsmøtet i september og består av Arild Hassum/98009312, Birger Lassen/90614441 og Torild 

Trolsrud/91639684. Hvis du ønsker å stille deg til rådighet for et styreverv i 2020 eller har forslag på noen du 

kan tenke deg vil ta et verv, så ta kontakt med noen av dem i komiteen. De skal legge frem sitt forslag på okto-

bermøtet og valget foregår i november. Her vil det også bli mulighet for å komme med benkeforslag. 

Bowlingen fortsetter hver fredag fra kl. 18.00 på Vallø Bowling. Her er alle hjertelig velkommen. Sko 

og kule får du lånt i hallen, så du trenger ikke ha eget utstyr. Ingen bowling 4/10 pga. turnering 

Vi gratulerer Svein Petter Sollie 5/10, Johnny Solbakken  

11/10, Edgar Johnsen 11/10, Britt Thorsen 16/10, Kari Bjerkgård 

21/10, Rigmor Haugen 22/10,Solveig Sende Kjønnerød 24/10, Erna L.  

Hassum 26/10 

 

  

 

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 
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Redaktørens betraktninger 
Vi må vel bare innrømme at høsten og den kaldere årstiden har kommet. Men det betyr jo også at det blir mer hyggelig å 

komme innendørs og tilbringe noen timer sammen med gode venner på våre medlemsmøter og andre arrangementer. 

Dessverre fikk vi ikke vært sammen med dere på septembermøtet. Selv om det vi skulle være med på ikke er det en helst 

gjør, men det er allikevel godt å være sammen med familie og gode venner som en sjelden treffer. De fleste av oss er vel 

nå kommet i den alderen at det ofte er i slike anledninger en oftest treffer dem en sjelden ser. Det gir oss en påminnelse 

om at det er viktig å være sammen med familie og gode venner også i hyggeligere anledninger. 

Derfor er det godt å vite at våre månedlige møter og andre arrangementer ser ut til å bety mye for mange. Det kan en se 

og høre av de mange hyggelige samtale som foregår rundt bordene mens kaffe og noe å bite nytes. Håper vi sees på 

medlemsmøtet i oktober. Her kan du jo også benytte anledningen til å melde deg på til Thanksgivingsfesten i november. 

Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land, ser vi at i Norge er det markert for FN-dagen den 

24/10, 27/10 er det slutt på sommertiden og 31/10 er det Halloween. I Canada er det Feast of St. 

Francis of Assisi den 4/10, 9/10 er det Yom Kippur 14/10 First day of Sukkot som er en jødisk 

helligdag som markerer starten på Festivalen for Tabernaklet, 14/10 Thanksgiving Day, 18/10 

Healthcare Aide Day (British Columbia, Manitoba), 20/10 Hoshana Rabbah, 21/10 Shemini 

Atzeret, 22/10 Simchat Torah, 31/10 Halloween. I USA er det Barnehelsedagen 7/10, 9/10 Leif 

Erikson Day. Det var i 1964 at kongressen vedtok denne dagen. Datoen ble valgt ut fra den da-

gen i 1825 da skipet Restaurationen fra Stavanger ankom New York med 52 norske immigran-

ter, som som betegnes som den første organiserte emigrasjonen fra Norge til Nord-Amerika, 

13/10 Marinens grunnleggingsdag. 

Startet på den amerikanske marinen var i 1775 da den kongres-

sen ga tillatelse til å utstyre 2 skip med våpen for å stoppe skip 

som kom med forsyninger av bl.a. våpen og ammunisjon til 

den britiske armen under den amerikanske revolusjonskrigen i 

1775-83. Når den var slutt ble skipene brukt til å stoppe smug-

lerskipene og etter hvert ble  det mer slik vi kjenner marinen i 

dag. 14/10 Colombus-dagen (noen regioner),  15/10 Blinde-

stokkens dag, 16/10 Boss`s Day, 19/10 Sweetest Day (noen 

regioner), 27/10 Diwali/Deepavali 31/10 Halloween. Ikke alle 

disse dagene feires/markeres  like mye overalt, men det er da-

toer som er markert på kalenderen i våre 3 land. Flere opplys-

ninger om disse dagene kan dere finne på Google. 

Første helgen i oktober er Solveig og jeg på møte på Scandic 

Ringsaker. Dette er som kjent det hotellet som neste års inter-

nasjonale kongress skal avholdes på. Solveig skal på president-

møte og jeg og de andre medlemmene av nominasjonskomite-

en for D8 kongress 2020 skal ha våre første samtaler. 

Til  høyre ser dere en faksimile av førstesiden i oktober 1983. 

Det var da Christiania Lodge ble stiftet. Mange av Osebergs 

medlemmer var med på innsettelsen av lodgen som foregikk på 

Bristol Hotell. Etter at den offisielle delen av kvelden var over, 

var det mange som ville på nattklubben. Siden vi var gjester på 

hotellet kunne vi gå rett inn på nattklubben. Det var nok mange 

i den lange køen foran inngangen som lurte på hva slags VIPèr 

vi var siden vi ble loset rett inn. Gratulere med dagen 8/10. 

Ellers håper jeg at dere husker å ta vare på frimerker og annet 

som Tubfrim trenger i sitt arbeide. Og selvfølgelig tar dere vare 

på ringene fra brus– og øl-boksene. Ta alt med på et møte. 

Så sees vi vel den 9. oktober kl. 19.00.          Sven Anders, red 
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