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Velkommen til medlemsmøte onsdag 9. november 

kl. 19.00 i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torg 
Året 2011 nærmer seg slutten, og vi ønsker velkommen til årets nest siste medlemsmøte. Som vanlig begynner 

vi møtet med en liten forretningsdel. Deretter blir en enkel servering, hyggelig prat rundt bordet og en liten 

utlodning. Hyggelig om du kan ta med en liten gevinst. Og som alltid i november, det blir 

Valg på nytt styre 
Men du trenger ikke å holde deg borte fra møtet i frykt for å bli forespurt om å ta et verv. Nominasjonskomite-

en la frem en fulltallig liste for nytt styre 2012. Men det er lov å komme med benkeforslag. 

HUSK Å TA MED LODDARKENE 

Nominasjonskomiteens forslag 
Til styre for 2012 ser slik ut: President Torild Trolsrud, visepresident Solveig Sørensen, sekretær/redaktør 

Sven-Anders Kjønnerød, kasserer Solveig S. Kjønnerød, medlemssekretær Anne Lise Berenger, aktivitetsleder 

Else Mari Christiansen, marshaller Wenche Jacobsen, Ingun Rosten Larsen, Kari Bjerkgård og Martin Bjerk-

gård. Revisorer: Arild Hassum, Tor Otto Sørensen, vara Birger Lassen. 

Thanksgivingfest lørdag 12. november 
Tradisjonen tro samles vi å Eik Speiderhus fra kl. 18.30 for å feire Thanksgiving sammen. Det blir servert kalkun 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 utover 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 Velkommen til en hyggelig 

Thanksgiving sammen med gode venner. 

Våre Flittige Liser Har sitt neste møte hos tirsdag 15, november hos Solveig Sørensen, Åsane 

25 E, Sandefjord fra kl. 19.00. Noe du lurer på, ta kontakt på tlf. 33474995 eller på medlemsmøtet i november. 

Årets julemøte avholdes hos Solveig S. Kjønnerød fredag 16. desember. Mer info kommer senere. Hold av dagen. 

Edvard Munch Lodge Avholder sitt julebord lørdag 3. desember kl. 18.30 i lokalene til Horten 

Sjømannsforening, Storgata. Dette blir det siste arrangementet i regi av Edvard Munch Lodge før den legger inn årene 

31/12. D8 kasserer Per Mikalsen og Marit kommer. Kommer du? Mer info kommer senere, men hold allerede nå av den-

ne dagen. 

Vi gratulerer 
5/11 Arild Hassum,  22/11 Linn Therese Solem 25/11 Sophia Krüger Caffery,   

 

 

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 
Lodgens første 30 år nærmer seg slutten. Vi har kommet til november, valgmåneden i Sons of Norway. Rundt omkring i alle lodger i 

USA, Canada og Norge skal det velges nye styrer. Som du ser annet sted i avisa foreslår nominasjonskomiten gjenvalg på hele sty-

ret. Det er trygt med erfarne folk i styret, men litt fornying skader heller ikke. Men det er tross alt betryggende at det si ttende styret 

orker å gå på et nytt år. Alt for mange lodger sliter dessverre med at de ikke klarer å fylle opp plassene, eller at de som har sittet i 

mange år ikke orker mer. På møtet i november er det lov å komme med benkeforslag, Men husk at den du foreslår har  sagt seg villig 

til å ta et verv. Det hadde også vært hyggelig om vedkommende var på møtet. Lodgens første styre ble valgt 6. mai 1981. 

Og dermed er vi over i det historiske hjørne. Kristina Nytt kom ut med sitt 2. nummer i november 1981 Her kan vi bl.a. lese at det 

også er en annen forening i Tønsberg med navnet Kristina. Styret foreslår derfor omvalg om navnet, og kommer med følgende for-

slag til nytt navn på lodgen. 1: Svend Foyn. 2: Oseberg 3: Tunsberg 4:  Ulabrand. 5: Åsa. Hva som ble resultatet av omvalget regner 

jeg med at alle vet nå.  På novembermøtet ble det også vist en film om Ski for Light i USA. Det skal også avholdes en Novemberfest 

i Tønsberg Sparebanks kantine. Den nye lodgen satser også på et lotteri til inntekt for å sende noen over til Ski for Light i 1982. Sons 

of Norway i Norge begynner nå å vokse. Den 26. okt. 81 mottok lodgen innbydelse fra SoN i Skien (Hjalmar Johansen Lodge) til 

medlemsfest lørdag 14. november kl. 19.00 på hotell Müller (Høyer) i Skien. Antrekket er bestemt til ”pent antrekk” og det blir ser-

vert middag. Prisen er satt til kr. 75,- pr. p.  Etter middagen er det dans og musikk. Innbydelsen er undertegnet Bjørn Olsen, sekr.  

Men tilbake til 2011. På et godt besøkt oktobermøte var det hyggelig å se så mange fra Edvard Munch Lodge tilstede. Fra 1/1 2012 

har jo de aller fleste valgt å fortsette sitt SoN-medlemskap i Oseberg. Det ble vedtatt at alle fra Edvard Munch som har søkt, eller vil 

søke, om overføring er hjertelig velkommen. Vi har jo gjennom alle år hatt et godt samarbeide, så jeg tror ikke det skal bli problemer 

med overgang til en lodge. Og fortsatt satser vi på å holde noen arrangementer i Horten Minner om at det siste arrangementet i Ed-

vard Munch regi blir julemøtet/julebordet lørdag 3. desember. Mer info om dette kommer etter hvert. Og husk også å melde deg på 

vår Thanksgivingfest lørdag 12. november. Loddsalget vårt går mot slutten, men ennå er det tid til å kjøpe lodder. Lørdag 12. no-

vember håper jeg alle medlemmer i Sandefjord tar turen innom Meny Åsane og sikrer seg noen lodder. 

En titt på den amerikaske kalender viser oss at den 11/11 er det Veterans Day og den 24. november er det Thanksgiving Day. 

Thanksgiving eller Thanksgiving Day, engelsk for «takksigelsesdag», er en årlig høytids- og festdag som feires flere steder i verden 

av forskjellige grunner. I Canada heter den Thanksgiving Day på engelsk og Action de grâce på fransk. I USA feires Thanksgiving 

den fjerde torsdagen i november. Thankgivingshelgen, Thanksgiving Holiday, varer i fire dager, det vil si fra torsdag til søndag. Van-

lig markering er å spise thanksgiving-middag sammen med familie og slekt, der hovedretten vanligvis er fylt kalkun, yams (søtpotet) 

og gelé av tranebær, samt gresskarpai til dessert. Helgen preges av stor utfart i trafikken, men foregår ellers fredelig. Helgen innleder 

også den omfattende julehandelen. Så er det bare å si vel møtt på medlemsmøtet tirsdag 8. november og vår Thanksgiving 12/11.  

Og godt valg.                                       Sven-Anders Kjønnerød, redaktør 

Bowling Lørdag 8. oktober var medlemmer fra Edvard Munch, Oseberg, Viking og vertslodgen Terje Vigen samlet til 

bowling og fest med premieutdeling i Arendal. Her er noen av resultatene: Damer: 1) Brynhild Kristiansen, Terje Vigen 584, 2) 

Petra Risbakk TV 564, 3) Inger Marie Råna, TV 554 6) Else Mari Christiansen, Oseberg 484, 8) Britt Bjertsen, Edvard Munch 332. 

Herrer: 1) Sven-Anders Kjønnerød, Oseberg 606, 2) Leif Tore Gundersen, Terje Vigen 579, 3) Hans Chr. Larsen, TV 573. 7) Birger 

Lassen, Oseberg 531, 9) Arild Hassum, Oseberg 520, 12) Bjørn Kristiansen, Edvard Munch 268.  Om på kvelden var det hyggelig 

fest med god mat og drikke og selvfølgelig dans til musikk av Sverre. Så dere som ikke var med i år, bli med neste år, trolig i april 

2012. Og vi treffes hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowlingsenter til bowling og sosialt samvær. Bare å møte opp. Her er både 

gamle og ung velkommen, medlemmer med familie og venner. Sko og kule kan du låne i hallen. Her trenger du ikke noe utstyr selv. 

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   

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 

http://no.wikipedia.org/wiki/Engelsk_spr%C3%A5k
http://no.wikipedia.org/wiki/Canada
http://no.wikipedia.org/wiki/Engelsk
http://no.wikipedia.org/wiki/Fransk
http://no.wikipedia.org/wiki/USA
http://no.wikipedia.org/wiki/November
http://no.wikipedia.org/wiki/Kalkun
http://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8tpotet
http://no.wikipedia.org/wiki/Traneb%C3%A6r
http://no.wikipedia.org/wiki/Gresskar
mailto:johanne.hansen@sornestunet.no

