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Det blir ikke medlemsmøte i januar 
Året 2020 er året hvor vi lærte om korona, covid 19, håndsprit, antiback, 1-metersregel osv. osv. Og alt vi har 

tatt som en selvfølge ble helt eller delvis stengt, så åpnet igjen, så lukket og så åpnet. Og antall personer som 

kunne være samlet privat og ute gikk opp og ned som feberen på lite barn. Så da vi var samlet til medlemsmø-

te på Flykafeen i desember var det vel ingen som trodde at alt dette skulle bli blåst til himmels med nyttårsra-

kettene, så derfor ble det allerede i desember bestemt at vi avlyser medlemsmøte i januar. Så får tiden vise om 

vi kan få til noe i februar. I hvert fall har styret planer om  å komme sammen i løpet av januar for å forsøke å 

sette opp en aktivitetsplan for året. Det er sikkert også andre ting styret må ta for seg etter at det i 2020 ble lite 

tid sammen for å gjøre det som et styret normalt gjør i løpet av året. Så inntil det blir mulig å møtes igjen, ta 

godt vare på dere selv og andre rundt omkring i nærområdet. 

Styret for 2021 
På medlemsmøtet i desember ble det foretatt valg på styre for 2021. Det kom ikke noen benkeforslag på de 

vervene som hadde sagt ja til gjenvalg. Når det gjaldt visepresident kom det frem forslag på Sven Anders 

Kjønnerød som aksepterte dette. Deretter ble alle enstemmig valgt som styre for dette året. Kontaktinforma-

sjon for styrets medlemmer finner du på den andre siden. 

Solskinnskomiteen ble også delvis valgt på desembermøtet. Her ble Torild Trolsrud (91639684) og 

Else Mari Christiansen (91889368) valgt. Men det skulle gjerne vært en til slik at det blir flere som kan dele 

på jobben med å sende ut bursdagskort og annen oppmerksomhet. Skulle du kunne tenke deg å være med i 

Solskinnskomiteen som ta kontakt med Solveig på tlf. 48127201. Vi vet at alle setter pris på å få en liten hil-

sen på bursdagen sin. Og rundt omkring er det sikkert også noen av våre medlemmer som har behov for en 

liten oppmerksomhet en gang. Siden vi har medlemmer i flere fylker, og land, er det ikke alltid like lett å ha 

oversikt over alle medlemmene til en hver tid. Så hvis det er noen i ditt område som du mener trenger en liten 

oppmerksomhet, så ta kontakt med noen i Solskinnskomiteen. 

Våre Flittige har pga. den situasjonen vi er i, ikke bestemt noe nytt møte i den nærmeste fremtid. De 

som pleier å være med Flittig Lise-kveldene vil få beskjed når noe skjer på denne fronten. 

Tubfrim har stadig vekk behov for brukte frimerker, postkort, telekort osv. som de kan selge videre for å 

skaffe inntekt til det viktige arbeidet de driver. Nå er det jo ikke så veldig mye post som detter ned i postkasse-

ne lenger, men det har jo kanskje kommet noe julepost. Hvis du har noe så ta det med på medlemsmøtene når 

vi kommer i gang igjen. 

Adresseforandring Hvis det er noen som har planer om å skaffe seg et nytt sted å bo i løpet av 2021, 

så er det fint om dere kan gi beskjed om det. Det er jo alltid kjedelig når posten ikke kommer frem. 

Vi gratulerer 
Harald Bugge 11/1, Brit Wenche Kibsgaard 12/1 

Terryanne Reinert 27/1 
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——————————————————————————————————————————————————————————— 

I januar feiret vi Sons of Norways 125 års jubileum 

med kake og hyggelig samvær uten å vite hva som 

skulle skje  resten av året. Under har vi vårt første møte 

på Løkken. Det skulle også bli det siste møtet på seks 

måneder. Heldigvis var det mulig å samle medlemme-

ne til vår tradisjonelle pannekakefrokost før alle dro på 

Norges-ferie. Inntil vi sees igjen. Ha et godt nytt år og 

ta vare på dere selv og alle ¨kjære rundt dere. 

Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00  

Nor-Bu Lodge 3-427  BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 -  3. lørdag kl. 18.30 
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