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Onsdag 14. februar kl 19.00 kan vi igjen ønske velkom-
men til medlemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien 
Som vanlig begynner vi kvelden med en liten forretningsdel. Her skal det velges delegater til kongressen som avholdes 
på Grand Hotell, Åsgårdstrand og vi er som kjent verter for denne kongressen. Ut fra medlemstallet kan vi velge 4 dele-
gater. Siden presidenten er automatisk delegat betyr det at vi skal velge 3 delegater og 4 varadelegater. 
Til den sosiale delen får vi besøk av Per Rosenblad Brun som vil fortelle og vise bilder fra 

Gamle Tønsberg 
Og selvfølgelig blir det noe å bite i, hyggelig prat rundt bordene og en liten utlodning. Har du anledning så ta gjerne med 
en liten gevinst. Og selvfølgelig er venner og andre interesserte hjertelig velkommen til våre møter. Håper vi sees. 

Fredag 9. februar kl. 18.30 blir det bow-
ling og sosialt samvær med mat og drikke 
Det har etter hvert blitt en tradisjon at vi i februar samles til bowling på Vallø Bowling og etterpå 
går over til ”naboen” Redningen og får oss litt å drikke og noe å spise på. Selv om du ikke skal 
bowle er du hjertelig velkommen til å heie på oss som bowler og etterpå bli med inn og ha en hyg-

gelig kveld sammen. Det er jo bare noen dager til Valentins-dag, så dette er kanskje en mulighet for å ta med din bedre 
halvdel og feire dagen litt på forskudd. Vi spiller 2 runder med bowling. Sko og kule får du lånt, så det skal ikke hindre 
noen fra å være med. Fint om alle som skal bowle er på plass kl. 18.15 så vi kan få fordelt baner og være klare til å bow-
le kl. 18.30. Hver enkelt betaler bowling, mat og drikke. Ta gjerne med en venn eller to. Det er jo også mulig å bowle 
hver fredag fra kl. 18.30,så det er bare å ta turen til Vallø Bowling når du måtte ha lyst. Vi har alltid baner reservert på 
fredagene så du er alltid garantert at noen av oss er der. Her er både unge og gamle hjertelig velkommen til en uhøytide-
lig start på helgen. Og ta gjerne med en venn eller to, her er det det sosiale som teller, enten du er proff eller amatør. 
D8-tur til USA 2018 Over havet – feiring av ”den gamle” og ”den nye” norske arv. 16.aug. 2018 –
27.aug. 2018 I august 2018 er det tid for Sons Of Norway’s convention I Bloomington, Minnesota. Her møtes ca 160 
delegater fra Sons of Norways 8 distrikter, blant dem også delegater fra Distrikt 8, Norge. I den forbindelse arrangerer 
Distrikt 8, i samarbeid med Brekke Tours som er en norsk reisearrangør som arbeider ut fra Grand Forks, Nord Dakota, 
en rundtur gjennom det som var de norske områdene Midtvesten fra Minneapolis til Chicago. Turen går innom Minnea-
polis/St Paul,MN - La Crosse, WI – Spring Green, WI – Stoughton, WI – Madison, WI og Chicago, IL – og på veien 
skal deltakerne besøke en rekke norsk-amerikanske historiske steder. Hele programmet kan du få ved å ta kontakt med 
redaktøren så skal jeg sende det til deg på mail. Jeg kommer også til å ta med meg eksemplar på medlemsmøtet så du 
kan se det der. Pris p.p ved 20 reisende er kr. 16.975 for medlemmer av Sons of Norway/kr. 17.475 for ikke-medlemmer. 
Ved 25 reisende er prisene kr. 15.575/16.075. Enkeltromstillegg er kr. 5.850,-. Flytur t/r Norge-USA kommer i tillegg. 
Påmeldingsfrist 1. mars. Mer info kan få ved å ta kontakt med Tor Arild Halvorsen, Thorleif Robertsonsvei 5, 4370 
Egersund. Tlf. 5149685, mob. 41203716, e-mail: tor.arild.halvorsen@dabb.no 

Vi gratulerer 3/2 Julie Lien, 6/2 Oscar K. Kristiansen, 9/2 Ranveig 
Moen, 10/2 Liv Kristin Høvring, 17/2 Tore Hytten, 24/2 Else-Maregrethe  
Hafredal,  28/2 Nils Otto Opland 

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 
Årets første måned er snart slutt, og vi kan se at dagene blir litt lenger i begge ender av dagen. Og snart er snø, slaps og 
dårlig værglemt til fordel for lysere tider. 
Til tross for litt vanskelige kjøreforhold før medlemsmøtet i januar, var det gledelig god oppslutning. Det var nesten som 
den berømte ketchup-effekten. Til det begynne var det nesten ingen, men like før møtestart fyltes det opp. Som vanlig i 
januar gikk vi gjennom møteplanen for året. Foruten de faste postene medlemsmøter, bowling og Flittige Liser ble man-
dag 14. mai avsatt til besøk på Rom Hagesenter. Da blir det mulighet for å kjøpe inn det du trenger hage, blomsterkasser 
osv. før 17. mai og andre høytidsdager i mai. Søndag 18. juni er foreløpg satt opp som dato for pannekakefrokosten. Det 
ble også bestemt å flytte medlemsmøter i august til den 3. onsdagen, nemlig 15. august. En regner da med at de fleste er 
tilbake fra ferien. Og Thanksgivingsfesten blir lørdag 9. november. Men mer info om dette og alt annet som skal skje 
utover året får dere i medlemsavisa. 
Det første som skjer i februar er jo den tradisjonelle bowlingen med sosialt samvær på Redningen etterpå. Og onsdag 14. 
februar er det medlemsmøte. Mer om disse 2 arrangementene finner du på 1. siden. Håper vi sees. 
Kongressen i juni kommer nærmere og nærmere, og etter hvert som ting faller på plass vil dere få informasjon her i avisa 
og på medlemsmøtene. Rundt omkring i alle lodgene vil det i løpet av februar og mars velges delegater til kongressen. 
Og saker til behandling på kongressen blir diskutert og vedtatt på medlemsmøtene. Og godt er det, for uten delegater og 
saker blir det jo ingen kongress. Hvis du tror at kongressen bare er for delegater, tar du feil. Alle medlemmer i Sons of 
Norway kan følge med på det som skjer i kongress-salen, og alle er hjertelig velkommen til å delta på de ulike kveldsar-
rangementene. Mer info om priser og frister for påmelding kommer etter hvert. Jeg kan også her nevne at D8-styret vil 
ha styremøte på Grand Hotell i Åsgårdstrand i tiden 5. til 8. april. Og det er vel nærmest bestemt at de skal komme på 
bowlingen fredag 6. april og at de som har lyst blir med inn på Redningen for middag og hyggelig samvær. 
Tar vi en titt på våre 3 lands kalendere, ser  vi at 6/2 er det Samefokets dag, 11/2 er det Fastelavn og 
Morsdag, 14/2 er det Valentinsdagen og 21/2 fyller vår kjære kong Harald år. I Canada er det 2/2  
Groundhog Day. Groundhog Day er forankret i folklore og sagn. Ifølge legenden er Groundhog`s opp-
førsel en måte å forutse været på. Hvis Groundhog spretter ut fra hulen sin og ser sin skygge, og så for-
svinner igjen, vil det bety at vinteren fortsetter i seks uker. Men hvis Groundhog ikke ser sin skygge, da 
vil den ikke vil være redd for å komme ut av sin hule og vinteren er snart slutt.12/2 Family Day (BC), 14/2 Valentine`s 
Day, 15/2 National Flag of Canada Day, 16/2 Chinese New Year, 19/2 Family Day (Prince Edward Island), Nova Scotia 
Heritage Day (NS) og Louis Riel Day (Manitoba). I USA er det 1/2 Nasjonal frihetsdag, 12/2 Lincolns fødselsdag, 13/2 
Fetetirsdag, 14/2 Valentinsdagen, 15/2 Susan B. Anthonys bursdag. Hun ble født i 1820 i Adams, Massachusett og døde 
13. mars 1906 i Rochester, New York. Hun var en tidlig amerikansk aktivist som kjempet for kvinners rett til likestilling 
og krav om kvinners politiske rettigheter.16/2 Kinesisk nyttår og 19/2 President-dagen. Da gjenstår det vel bare å minne 
alle på at vi fortsatt tar imot frimerker og ringer fra brus/øl-bokser. Håper vi sees snart.                  Sven Anders, redaktør

Våre Flittige Liser har sitt neste møte hos Brit Wencke Kibsgaard, Skonnertveien 11 A, Skallestad tirsdag 13. 
februar til vanlig tid. Er det noe du lurer på,  så ta kontakt med Brit Wencke på tlf. 41329718. 

Håndarbeidsutstilling Sted:  Distrikt 8`s kongress i Åsgårdstrand 6. - 10.juni 2018 Det er snart kongress – og der skal 
vi i år som på andre kongresser – ha en håndarbeidsutstilling. Det blir en fin anledning til å vise fram produktene som alle våre med-
lemmer lager – og å få dem vurdert av delegater og gjester på kongressen. De beste arbeidene kan etter bestemte retningslinjer, bli 
trukket ut og vist fram på den internasjonale Sons of Norway-kongressen i Minneapolis, USA i august. Alle gjenstandene må være 
levert til styret i din lodge slik at representantene kan ta dem med til kongressen, eller de kan leveres direkte på kongresshotellet tors-
dag 7.juni. Det konkurreres i rosemaling, strikking, hardanger-søm, treskjæring, maling, glassarbeider, ja kort sagt omtrent alle for-
mer for håndarbeid. Det er flere klasser, bl.a. voksne profesjonelle, voksne amatører og ungdom mellom 16 og 20 år. De som ønsker 
å delta kan få liste over kategorier, retningslinjer og erklæring som må skrives under av utstiller ved å ta kontakt med D8`s visepresi-
dent på tlf 412 03 716 eller på e-post tor.arild.halvorsen@dabb.no dersom du ønsker mer informasjon.

Fredriksten Lodge 3-125 Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 -  2. lørdag kl. 13.00 
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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