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 Tirsdag 13. november er det igjen tid 

for medlemsmøte i kantina til Nøtterø 

Sparebank, Teie kl. 19.00 
Vi åpner som alltid med en liten forretningsdel. Her skal det bl.a. velges styre 

for 2013. Senere blir det kaffe m/nogåt attåt. Kveldens foredragsholder er 

Sverre Mørkhagen, forfatter av boka Drømmen om Amerika som nettopp er 

kommet ut. Dette er bok nr. 2 i en serie på 3. den første boka Farvel Norge 

kom ut i 2009 og den siste er planlagt ferdig om ca. 2 år. Dersom du skulle 

være tom for julegavetips vil det være mulig å få kjøpt boka på møtet. Nå 

skulle en vel tro at Amerika også var drømmen til forfatteren, men den gang 

ei. For Sverre Mørkhagen er drømmen om en dag å få flytte tilbake til Nøtter-

øy som han forlot for å bosette seg et annet sted mens han skrev bøkene. Hå-

per riktig mange setter av denne kvelden for å høre om de mange historiene 

som finnes om nordmenn som utvandret til Amerika. En liten utlodning blir 

det nok også tid til. Vi sees vel den 13/11. Ta gjerne med en venn eller to. 

 

Nominasjonskomitens  forslag til styre for 2013 ble lagt frem på medlemsmøtet i oktober og ser 

slik ut: President Solveig Sende Kjønnerød (ny), visepresident Solveig Sørensen (gj.v.) sekretær Sven-Anders 

Kjønnerød (gj.v.), kasserer Bjørn Kristiansen (ny), aktivitetsleder Else Mari Christiansen (gj.v.), marshaller 

Torild Trolsrud (ny), Ingunn Rosten Larsen, Kari og Martin Bjerkgård (alle gj.v.). Valget foregår på novem-

bermøtet og her er det mulig å komme med benkeforslag. Husk bare at den du foreslår er spurt på forhånd og 

har akseptert at vedkommende kan bli valgt inn i styret. Så er det bare å ønske godt valg. 

Våre Flittige Liser har sitt neste møte hos Liv Sollum, Bjørnestien 17 F, Horten tirsdag 20. novem-

ber til vanlig tid. Noe du lurer på? Ta kontakt på medlemsmøtet for felles kjøring eller tlf. 91 86 83 14 til Liv 

hvis dere trenger hjelp til noe annet. 

Juleavslutningen til de Flittige Liser finner sted hos Solveig Sørensen fredag 14. desember. Pga. matbestilling 

må dere gi beskjed i god tid hvis dere har planer om å kose dere med litt julemat. Ta kontakt med vertinnen 

Lotteriet vårt går mot slutten. Salget så langt tyder på at vi også i får et 

bra overskudd. Trekningen finner sted på styremøtet tirsdag 27. november, 

så alle som har loddark bør levere dette på medlemsmøtet 13/11. 

Vi gratulerer 
5/11 Arid Hassum 8/11 Arne Lie Larsen, 22/11 Linn Therese  

Solem, 23/11 Anne-Lise Røseth 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 betrakninger 
Vi nærmer oss slutten på 2012, men vi har fortsatt mye godt i vente i lodgen. Vi begynner med Thanksgiving lørdag 

10/11. Du har vel husket på melde deg på. Tirsdag 13/11 er det medlemsmøte. Det skal velges nytt styre, men som du ser 

har nominasjonskomiteen gjort jobben sin. Du trenger derfor ikke holde deg hjemme i frykt for å bli ”påtvunget” et verv. 

Men har du lyst til å ta et tak, så er det fullt mulig å komme med benkeforslag. Vi får også besøk av forfatteren Sverre 

Mørkhagen som nå er aktuell med boka Drømmen om Amerika. Og den 27/11 trekkes lotteriet vårt. Dere som har lodd-

bøker må huske å levere dem tilbake innen den tid, hvis ikke blir de ikke med i trekningen. Men det er fortsatt tid til å 

selge flere lodder, så bare stå på. Nye ark kan du få ved henvendelse til kassereren. 

På oktobermøtet hadde vi besøk av Daniella-Elise som fortalte om sitt opphold på Skogfjorden sist sommer. Selv om 

ikke alt var helt perfekt, fikk hun mange gode venner og minner. Både blant vertsfamiliene, andre amerikanske studenter 

men også blant de andre norske som deltok. Det fristet til gjentagelse. Synd det ikke var noen yngre tilstede, men forhå-

pentligvis kan foreldre/besteforeldre bringe Daniella-Elises erfaringer videre til de som eventuelt skulle ønske seg et 

opphold på Skogfjorden. Takk til Daniella-Elise for et godt innlegg. Du var klar i talen og  lett å forstå.  

November er valgmåneden. Ikke bare skal det velges nye styrer i Sons of Norways ca. 400 lokallodger, men det foregår 

også et valg i USA som nok får mer oppmerksomhet enn lokallodge-valgene  til sammen. Den 6. november er det nem-

lig ”Election Day” i USA. Da blir det avgjort som hvem som får adresse The White House de neste 4 årene. Og den 11. 

november er det Veterans Day, mens ”Veterans Day” observed feires den 12/11. Og torsdag 22/11 er det julaften og 17. 

mai på en gang i USA. Da feires nemlig Thanksgivings Day. Og tar vi en titt på Canadas kalender finner vi at de fleste 

regioner feirer Remembrance Day den 11/11 og mange regioner feirer Remembrance Day observed den 12/11. Og i Nor-

ge feirer vi Farsdag 11. november. Alltid noe å feire, både i Norge, USA og Canada. 

Og før jeg runder av, vil jeg bare minne om medlemsmøtet den 11. desember. Da skal 21 medlemmer ha alt fra 5 til 45 

års-nåler og nye medlemmer skal få sin offisielle velkomst og medlemsmål. De det gjelder vil få eget brev senere. 

Og da gjenstår bare å ønske alle påmeldte en riktig fin Thanksgivingfest den 10/11 og at vi fyller kantina til Sparebanken 

på Teie tirsdag 13/11 for å høre om Drømmen om Amerika.                                          Med broderlig hilsen Sven-Anders 

Thanksgivingfesten arrangeres som kjent lørdag 10. november kl. 18.30 på Eik Speiderhus, Sildreveien, 

Eik. Fristen for å melde seg på gikk ut 2/11, men er du snar med å kontakte Else Mari 33386029/91889368 eller Kjønne-

rød 48127201/94982981— sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no skal vi gjøre for ytterste for å med etternølerne. Øl-/

mineralvann er tilgjengelig, men annet drikke til maten og utover kvelden må medbringes. 

Bernt Balchen Lodge fyller 30 år  20/11 og feirer dette lørdag 24/11 kl. 19.00 på Quality Hotell, Sør-

landsparken. Det blir Torskeaften med musikalsk innslag av sopranen Bodil Arnesen. Pris for middag inkl. drikke til ma-

ten og kaffe kr. 595,- pr. p. Annet drikke må kjøpes. Pris for overnatting er kr. 690, for enkeltrom og kr. 840,- for dob-

beltrom. Påmelding innen 16/11 til Fred Bjerke tlf. 93 20 73 77 eller fredbjer@online.no 

Juletrefesten vår blir arrangert søndag 6. januar 2013 kl. 16.00 på låven hos fam. Hassum. Mer info i neste 

medlemsavis, men husk allerede nå på å krysse av denne dagen i kalenderen din. 

Oseberg runder hundre På  medlemsmøtet i oktober ble Trine og Paul Bergan, Kongslysveien 43, Tøns-

berg opptatt som medlemmer. Hvis kulerammen min fortsatt virker som den skal, er vi nå 101 medlemmer. I tillegg 

kommer 15 Familiemedlemmer, dvs. unge under 16 år 

Bowlingen fortsetter som vanlig hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. Her er både små og store hjertelig vel-

kommen til en sosial start på helgen. Kule og sko får du lånt i hallen. Og du er også hjertelig velkommen selv om du 

ikke skal bowle, men bare ta en kopp kaffe og en prat med gode venner. 

Skogfjorden Søknadsfrist for stipendene er 1. desember 2012 og søknadene skal sendes til campansvarlig 

Johanne hansen. For ungdom som blir innvilget stipend vil det måtte betales et depositum som dekker avbestillingsge-

byret for oppholdet på leiren. For mer informasjon, ta kontakt med campansvarlig Johanne Hansen, Sørnestunet 12, 

4015 Stavanger, tlf. 51 56 38 96, mobil 95 97 14 04 eller E-post: johanne.hansen@sornestunet.no Du finner flere opplys-

ninger om Skogfjorden ved å gå inn på www.ConcordiaLanguageVillages.org Mer info sto i vår oktoberavis. 

Frimerker/ringer fra brus/øl-bokser mottas fortsatt med takk. Ta med det du har på et medlemsmøte, så skal vi sørge for 

at det blir  videresendt til rette vedkommende.  Sons of Norway er blant de største bidragsyterne til Tubfrim. 

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

Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Solveig  S. Kjønnerød T. 48127201 

 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Akt. Leder Else M. Christiansen T. 91889368. Medl.sekr. Anne Lise Berenger  T. 92852787  

annelise3140@hotmail.com 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: 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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http://www.ConcordiaLanguageVillages.org

