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Onsdag 11. november kl. 19.00 er det igjen tid for
medlemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien, Eik
Så er vi klart for årets neste siste medlemsmøte. Som vanlig åpner vi med en liten forretningsdel, og her er vel
valg av styre for 2016 hovedsaken. Nominasjonskomiteen la på oktobermøte frem forslag på kandidater til de
verv som som på valg i år. Men som vanlig er det lov å komme med benkeforslag under valgene. Men husk
bare at de(m) du foreslår er spurt på forhånd og sagt seg villig til å sitte i styre. Tema for kvelden er

Varefaglig øl-foredrag med øl-smaking
Vi før besøk av Monica Halvorsen fra Vinmonpolet. Det blir litt historikk om øl, teori om fremstilling av øl,
presentasjon av råvarer til brygging av øl, råverenes betyning, egenskap og hvilke smaker det tilfører øl, smaketeknikk og øl-prøving. Og som vanlig blir det kaffe og litt å bite i, og en liten utlodning. Håper vi sees.

Nominasjonskomiteen
La på oktobermøte frem forslag på kandidater til de verv som skal velges i år. Som ny visepresident er foreslått Torild Trolsrud, som kasserer er det foreslått gjenvalg på Bjørn Kristiansen og som marshaller er foreslått
Arild Hassum (ny) og Else Mark Christiansen (gjv.) President, sekretær, aktivitetsleder og to av marshallene
ble valgt for to år og er derfor ikke på valg i år. Nominasjonskomiteen foreslo også at vervet som medlemssekretær utgår og at vi går tilbake til den gamle ordningen med valg på alle verv hvert år. Begge forslagene ble
enstemmig vedtatt.

Thanksgivingfesten
En liten påminnelse om at vi feirer Thanksgiving på Eik Speiderhus lørdag 7.
november kl. 18.30
Det blir servert kalkun med tilbehør, dessert, 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 - 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 god mat og hyggelig selskap. Og
dansefoten skal få rikelig med trim når Einar Bjordam spiller opp til dans. Og når dansefoten trenger litt hvile,
kan armen få litt trening når vi skal kaste på flasker. Bindende påmelding senest lørdag 31. oktober til Sven
Anders Kjønnerød 94982981 eller sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no

Bowlingen fortsetter som vanlig hver fredag fra kl. 18.30 og litt utover kvelden på Vallø Bowling.
Kule og sko får du lånt der, så det eneste du trenger å ta med er deg selv. Velkommen små og store.

Vi gratulerer
5/11 Arild Hassum, 8/11 Arne Lie Larsen, 23/11 Anne-Lise
Røseth 25/11 Sophia Krüger Caffery

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
Så er vi kommet til november måned, og vi nærmer oss slutten på 2015. Rundt omkring i alle Sons of Norways lodger
skal det nå velges medlemmer som skal lede lodgene på en god og fremgangsrike måte i 2016. Nominasjonskomiteen
har lagt frem sitt forslag, så nå er det opp til dere medlemmer og godkjenne dette eller komme med benkeforslag. Men
det er viktig å huske på at den dere ønsker å foreslå til et verv er forespurt på forhånd og vedkommende bør helst være
tilstede på medlemsmøtet i november. Godt valg.
På kort varsel fikk vi beskjed om at Speiderhuset ikke var brukbart til vårt medlemsmøte i oktober, men reserveløsningen med å ha møtet hjemme hos fam. Kjønnerød gikk greit. Alle fikk plass og avviklingen av møtet gikk greit for seg.
Foruten at de forslag som kom fra nominasjonskomiteen, ble det også bestemt å øke kontingenten med kr. 50,-.
Denne kvelden hadde vi besøk av Carl Johan Holm som på en munter måte fortalte om sine opplevelser som førstereisgutt og andre maritime eventyr. Latteren satt løst blant medlemmene etter hvert som den ene historien avløste den andre.
Og vi kan jo ikke ha besøk av ”Ringenes Herre” uten å sende noe med ham. Denne gangen fikk han en søppelsekk full
av ringer, så bilen ble nesten baktung når han dro hjem igjen.
Første post på programmet i november er vår tradisjonelle Thanksgivingfest på Eik Speiderhus. Her blir det god mat,
hyggelig selskap og mulighet for å teste både dansefot og kastearm. Einar Bjordam kommer og spiller for oss, så det er
ingen grunn til ikke å få testet danseformen. Husker du forresten når vi første gang avholdt Thanksgiving på Eik Speiderhus??? Det var 15. november 2003.
Bare noen dager etter, den 11. november er det tid for medlemsmøte samme sted. Denne gang får vi besøk av Monica
Halvorsen fra Vinmonopolet som skal belære oss om øl og alle dens hemmeligheter. Vi har også fortsatt noen 2016 kalenderen igjen for salg. De koster kr. 25,- pr. stk. inkludert kulepenn.
Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land, er det Farsdag 8/11 i Norge. I USA er det Veterans Day 11/11, 26/11 er det
Thanksgiving Day og 30/11 er det Cyber Monday. Hopper vi over grensen til Canada feirer de All Saints Day 1/11,
11/11 er det Remembrance Day og 29/11 First Sunday of Advent (som jo for øvrig er likt over hele kloden).
Så gjenstår det bare å si velkommen til Thanksgivingfesten, medlemsmøtet og våre bowlingkvelder hver fredag.
Med ønske om en god helg og at dere fant noe av interesse i dette medlemsbladet.
Sven Anders, redaktør

Lyst på en tur til USA?
Også i 2016 planlegger D8 en tur til USA og besøk på den Internasjonale kongress. Tema for turen er ”From the bridge to the pines”
og arrangeres i tiden 18/8 til 28/8. Tordag 18/8 er det avreise fra Norge til San Francisco, CA. 19/8 og 20/8 er det besøk på SF`s
mange severdigheter, bl.a. Fisherman`s Wharf, Chinatown, Alcatraz Island osv. Søndag 21/8 går turen fra SF til Eureka, CA. 22/8
drar vi videre til Redwood National Park, Coos Bay, OR. 23/8 går bussen videre til Longview, WA gjennom Portland og oppleve
vindistriktet Willamette Valley. Den 24/8 går turen fra Longview, WA til Poulsbo—Seattle, WA. Det blir stopp i Mt. St. Helens område hvor det var et vulkanutbrudd 18/5 1980. Videre til Poulsbo, kjent som ”A Little Norway” pga. den store norske arven so m
ligger i bygninger, butikker og restauranter. Ferden går videre med ferge over Puget Sound og overnatting i Seattle. Torsdag 26/8 er
det seighseeing i Seattle-området. 26/8 er det mer tid for å se seg om i Seattle, før turen går videre til Tacoma, WA og innsjekking på
et hotell som der Sons of Norways internasjonale kongress avholdes. Lørdag 27/8 er det anledning til shopping og andre aktiviteter i
Tacoma. De som ønsker det kan også ta en tur innom kongresshotellet og se hva som skjer der på formiddagen. Om kvelden skal
turdeltagerne delta på banketten som avslutter kongressen. Søndag 28/8 er det mulighet for å gjøre bli kvitt de siste dollar`ne før bussen kjører til flyplassen i Tacoma for avreise hjem til Norge. Foreløpig er mye på planleggingsstadiet, men det er antydet en pris på
ca. kr. 25.000,- pr. p. i dd. med 35 personer. Tillegg for enkeltlrom osv. Kopi av det foreløpig programmet kan fåes på medlemsmøtet. Vi kommer tilbake med mer informasjon om turen etterhvert som alt blir mer konkret. Men sett allerede nå av datoen. Den tilsvarende turen som ble arrangert i 2014 fikk mye skryt for god opplegg og mye interessant å se underveis.

Har du barn eller barnebarn

i alderen 14 - 18 år som ønsker å reise på språkleir i Minnesota neste sommer?
Medlemmer av Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for barn eller barnebarn som ønsker et 2 eller 4 ukers
opphold ved Concordia Language Villages (Skogfjorden) i Bemidji, Minnesota. Dato for leirene i 2016 er: 27. Juni – 9. Juli for 2
ukers opphold og 27. juni – 23. juli for 4 ukers opphold. Søknadsfrist for stipendene er 1. desember 2015. Søknadsfrist for deltakelse på leirene generelt er 1. februar 2016, For mer informasjon, ta kontakt med Julie Wannebo, telefon 91894309/ 41106789, eller
e-post: julie.wannebo@gmail.com eller se vår oktober-avis.
Søster Lodger: Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 2. lørdag kl. 13.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des.
Nor-Bu Lodge 3-427
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30

