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Årets første medlemsmøte avholdes onsdag 15.
januar kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien Eik
Pga. Sons of Norways 125 års jubileum 16. januar har vi flyttet årets første medlemsmøte 1 uke fremover for å kunne
feire jubileet nærmest mulig stiftelsesdagen. Så derfor håper jeg riktige mange møter opp onsdag 15. januar for å feire

Sons of Norway`s 125 års bursdag
Det feirer vi med stor bløtkake og hvis noen har julekaker eller annet
godt etter jule-og nyttårsfeiringen så ta gjerne med det også. La oss lage
et skikkelig stort kakebord når vi skal feire 125 års jubileum.
Og selvfølgelig blir det også hyggelig prat rundt bordene og en liten utlodning, så har du mulighet ta gjerne med en liten gevinst.
Oppslutningen om desembermøtet var meget bra. Det var mange som vi
ikke har sett på lenge som kom, kanskje det fristet å få utdelt merke for mange års medlemsskap. Håper dere hygget dere
og fikk lyst til å komme igjen ved en senere anledning. Da må vel bursdagsfeiringen i januar være en fin anledning til å
komme igjen. La 2020 bli det året hvor alle medlemmene som har anledning til det å blir flinkere til å komme på møtene. Jeg vet det er mange som bor langt unna og begynner å dra på årene som har litt problemer med å komme frem. Men
det går an å ta en telefon så kanskje det er noen medlemmer som bor i nærheten som kan ta deg med. Det er sikkert også
mulighet for å bli hentet på stasjonen.

1. januar er det tid for ny medlemsavgift i Sons of Norway "utenlandske" distrikter: Distrikt 7 (Canada)
og 8 (Norge). Det blir nå 2 kategorier: et individuelt medlemskap og et familiemedlemskap. Det individuelle
medlemskapet er et enkeltindivids medlemskap og har en pris på 475 kr pr år. Er du "Golden member", er prisen 350 kr pr år .Familiemedlemskapet favner alle som bor på samme adressen. Det koster 800 kr pr år. For
"Golden members" (alle må her være "Golden members") er prisen 635 kr pr år. "Heritage membership", dvs
medlemskap for ungdom fra 0 til 15 år, vil fortsette, mens NYE "Golden Memberships" ikke får nedsatt medlemsavgift, men må betale 800 kr pr år. Er det noe du lurer på angående de nye kontingentene så ta kontakt
med D8 president Tor Arild Halvorsen på tlf. 41203716 eller tor.arild.halvorsen@dabb.no

Våre Flittige Liser

har sitt første møte i 2020 tirsdag 28. januar kl. 14.00 hos Kari Følstad, Fossveien 10,
3403 Lierbyen. Tanken er å ta toget fra Sandefjord kl. 12.47 og fra Tønsberg kl. 13.08. Fra Drammen stasjon kan en ta
buss nr. 73 som stopper i nærheten av Karis leilighet. Men det kan jo de Flittige Lisene snakke mer på medlemsmøtet i
januar. Ønsker du mer opplysninger så ta kontakt med Kari på telefon 45416824.

Bowlingen fortsetter også i 2020 hver fredag fra kl. 18.00 på Vallø Bowling. Her er både små og store velkommen til en uhøytidelig sportsaktivitet som start på helgen. Kule og sko får du lånt i hallen, så bare kom som du er. Og vil
du ikke bowle, men bare ta en kopp kaffe eller noe annet for en prat med gode venner så er du også velkommen da.

Vi gratulerer 7/1 Finn Johannessen, 11/1 Harald
Bugge, 12/1 Brit Wencke Kibsgaard, 14/1 Øystein Svensen,
27/1 Terryanne Reinert
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Torsdag 16. januar 2019 fyller Sons of Norway 125 år
Utvandringen fra Norge til Amerika begynte vel å ta seg opp fra starten av 1850 årene, og bare økte på utover 1800tallet. I 1862 vedtok den amerikanske regjering den såkalte Homesteadloven som ga immigrantene rett til ca. 640 da fritt
land mot at de oppholdt seg der i minst 5 år og samtidig gjorde visse forbedringer. Og mange fra Selbu-traktene så nå
sin sjanse til å få et bedre liv enn det de hadde i det karrige Norge. Og mange av disse skulle bli blant stifterne av SoN.
Selbyggene og de andre trønderne i ”Selbukolonien” i North Minneapolis kom fra små kår. De hadde opplevd fattigdom
i Norge og ga ikke opp om det buttet litt imot. Dette var ressurssterke folk, dristige og ukuelige, kanskje de beste som
gamlelandet hadde fostret. Disse samlet seg ofte hos Ingebret O. Rognaas i hans jernvareforretning. Rognaas var fra
Valdres og var en meget kunnskapsrik mann. Mot vinteren 1895 ble møtene hos Rognaas stadig tettere, dels fordi det
var en ekstra kald vinter og dels fordi mange hadde dårlige med arbeid. Den 40 år gamle Ingebret O. Rognaas hadde
mye å fortelle og lære bort for de andre som stort sett var mye yngre.
Det var nok under disse samtalene at ideen omkring en gjenforening for nordmenn i Minneapolis ble født. Lite visste de
unge herrene at foreningen skulle vokse utover hele Nord-Amerika og til Norge og ble den største etniske foreningen i
hele USA. For de fleste var nok den viktigste motivasjonen å se på muligheten for å sette i gang en forsikringsforening.
Redselen for hva som kunne skje med resten av familien dersom de selv skulle falle i fra, var noe mange var svært opptatt av. Uten andre slektninger kunne en enslig mor med barn stå i fare for å ikke greie å overleve en kald vinter. Andre
var nok også opptatt av å ha et nærmere sosialt fellesskap med folk fra Norge. De følte at de gled fra hverandre hvis de
ikke bevisst holdt sammen. Norgren argumenterte også med hvor viktig det var å bevare norsk kultur og norsk språk i
det nye landet. En norsk forening kunne kanskje bidra til å kurere noe av den stadig gnagende lengselen etter de kjente
og kjære hjemme i Norge.
Denne venneflokken ble stadig mer ivrig dess mer de snakket om en ny forening. I tillegg til O. Rognaas, var selbyggen
James Peterson kanskje den som argumenterte sterkest for saken. Han var døpt Ingebrigt Teigen og hadde i flere år bodd
i La Crosse i Wisconsin. Her hadde han vært et aktivt medlem av en norsk forening i nærmere 20 år. Han hadde lover og
vedtekter fra denne foreningen med da han flyttet til Minneapolis i 1887. Disse vedtektene var svært nyttige for stifterne
i arbeidet med å danne foreningen. Når de hadde klart å danne en slik forening i La Crosse, så måtte dette la seg gjøre
også i Minneapolis. Norskeklubben i La Crosse var å betrakte nærmet som en ren bondeorganisasjon, og vennene i Minneapolis var klar over at vedtektene måtte endres vesentlig utfra det formålet de selv hadde. Bl.a. måtte fraternalisme
eller broderskapstanken stå sentralt i deres grunnide.
Også andre stiftere hadde litt erfaring fra foreningslivet. John S. Johnsen, opprinnelig fra Bergen, fortalte om en tysk
immigrantforening i Chicago kalt for ”Sons of Herman”. Brødrene Eskild og Ludvig Pedersen fortalte om sin fars medlemskap i Trondhjems Arbeiderforening. Fordeler og ulemper med de forskjellige organisasjonene ble grundig diskutert.
Kanskje ligger noe av hemmeligheten bak Sons of Norways raske ekspansjon nettopp i den grundige diskusjonen som
gikk forut for stiftelsen. Foreningen ble tuftet på det beste ut fra andre foreningers lover og vedtekter.
Ved juletider 1894 sto det klart for venneflokken at de måtte sørge for å konstituere seg i en egen forening. Det første
møtet ble holdt søndag 6. januar 1895 hvor 18 menn møtte. Møtet ble holdt hos selbyggen James Peterson i 2. etg. I
2029 Washington Avenue North Minneapolis. Peterson drev egen saloon i 1. etasje i sitt nybygde hus. På nytt ser vi
hvor viktig Peterson ser ut til å være i denne stiftelsesprosessen. Entusiasmen var stor og mennene var enige om å innkalle til et formelt konstituerende møte allerede 3 dager senere, den 9. januar.
Denne kalde vinterkvelden ble foreningen en realitet. Den midlertidige presidenten James Peterson forklarte hensikten
med møtet og ga en inngående orientering om planene for den nye foreningen. Alle menn underskrev protokollen som
bevis på sitt medlemskap. Også navnespørsmålet ble drøftet på dette møtet og hele 5 typiske norske navn ble foreslått:
Norske brødre, Bjørnstjerne Bjørnson, Norge, Tordenskjold og Bikuben. Etter avstemningen var det klart at flertallet
ønsket Bjørnstjerne Bjørnson. På møtet ble også følgende resolusjoner vedtatt: 1. På møtene skulle det norske språk nyttes. 2. Ikke-medlemmer ville bli ekskludert fra å delta på foreningens møter i framtida.
Neste møte ble fastsatt til onsdag 16. januar. Denne datoen er senere anerkjent som stiftelsesdagen for den nye foreningen. Navnespørsmålet ble først tatt opp på dagsorden. Det viste seg at flere av medlemmene raskt hadde oppdaget at de to
”bj” og to ”ø” ble for mye for en amerikansk tunge. Det ble deretter foreslått to nye navn: ”Brødre av Norge” og
”Sonner av Norge” Ved voteringen ble Sonner av Norge vedtatt med 14 mot 2 stemmer. Da reiste Eskild
Pedersen
seg spontant opp og sant ”Sønner av Norge, det eldgamle Rige” Atmosfæren i lokalet var høytidelig og de 16 menn følte
at de overvar et historisk viktig øyeblikk. GRATULERE MED DAGEN ALLE SON MEDLEMMER
Fredriksten Lodge 3-125
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 - 2. lørdag kl. 13.00
Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00
BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 - 3. lørdag kl. 18.30

