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19/3-81 20 års jubileum
Ja tenk, det er snart gått 20 år siden vi først
kunne lese i byens aviser at Sons of Norway
ønsket å etablere seg i Norge og Tønsberg.
Mye vann har rent i havet siden den gang,
men nå er på tide å tenke på et nytt møte

Tirsdag 13. mars kl.
19.00 i kantina til
Nøtterø Sparebank, Teie
ønsker vi igjen velkommen til medlemsmøte
hvor vi først vil ha den vanlige
forretningsdelen. Siden vil det ble tid til
hyggelig prat med gode venner, kaffe og litt
å bite i. Kveldens program blir

Den amerikanske
borgerkrigen

i bilder, ord og toner
Vi har vært så heldig å få fotograf Per
Henriksen fra Oslo til å komme til oss med
sitt lysbildeshow som inneholder flere sanger
og musikk som har sin opprinnelse fra
borgerkrigen. Forestillingen har en
gjennomgang av hvorfor krigen brøt ut,
hvilke lidelser det amerikanske folket var
igjennom i årene 1861-1864, og også at
mange nordmenn var med, og noe av
bakgrunnen for dette. Showet vises på et
storlerret på 3,7x2,5 meter.

Vi gratulerer
 7/3 Randi Bie
12/3 Hanne Madsø Solem
12/3 Lars Andersen
16/3 Else Mari Christiansen
20/3 Halldis Eriksen
21/3 Jan Roger Bodin
22/3 Wilhelm Pettersen
26/3 Trond Kjønnerød
28/3 Gunnar Gallis
 2/4 Marion Rygh

Camp Little America
arrangeres i Fyresdal i tiden 5. til 11. august
for barn i alderen 2 t.o.m 12 år.
Påmeldingsskjema kan fåes på
medlemsmøtet eller ved henvendelse til
telefon 33 36 88 61. Påmeldingsfrist 15/4.
De som har deltatt tidligere har fått skjema
sendt hjem til seg. Pris kr. 2250,- for
medlemmer og kr. 2750- for
ikkemedlemmer. Du kan søke lodgen om
støtte.

Sons of Norway uke i Selbu
I tiden 18/6 til 24/6 vil det være et Sons of
Norway arrangement på Peder Morset
folkehøgskole. Vi kan tilby enkeltrom i
elevboliger. Hvert hus har 8 enkeltrom, 2 bad
med dusj, 2 toalett, velutstyrt kjøkken og
stue. Til sammen 8 elevheimer med totalt 64
soverom. Ekstra madrass på gulvet for barn
er mulig. Hele skolen kan brukes. Dette
inkluderer gymsal, klatrevegg, svømmehall
og badstuer. Biljard, bordtennis, stereoanlegg
osv. kan benyttes. Prisen er kr. 330,- pr. pers.
pr. dag inkludert mat. Barn under 7 år gratis.
Dersom oppholdet er mer enn 2 dager er
prisen kr. 290,- pr. pers. Skriftlig påmelding
innen 10/6 til Arild Dragsten, Markaplassen
79, 7054 Ranheim. Tlf. p. 73 57 23 91, a.
72 54 63 26, fax 72 54 63 48. PS: Det er
allerede stor pågang så vær rask til å bestille.
Førstemann til mølla osv. Flere opplysninger
og kopi av programmet kan fåes på
medlemsmøtet.

Rogalandsturen
Har du husket å melde deg på? Bussen er
snart full. Ring Arne/Eva på  33 33 68 08.
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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 Lutheran Church, 207 S. Cherry,  1. lørd. kl. 9 Jan.-Mars, 1. tirsd. kl. 19 Apr.-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legoin Post 7, 330 W Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

Fra presidentens skrivebord
En kjent forfatter sa: Jeg velger meg april. Men de som ønsket
å etablere Sons of Norway i Norge valgte seg mars. 19. mars
er det 20 år siden det første informasjonsmøtet ble avholdt på
Hotell Klubben. Oppmøtet var godt, og det ble jobbet videre
med etableringen av den første lodgen i Norge. 6. mai ble det
første medlemsmøtet avholdt, og styre ble valgt. I anledning
jubileet vil medlemsavisene våre for mars, april og mai også
bli sendt til tidligere medlemmer som vi har klart å finne adressen
til. Mange av de som var tilstede den 19. mars 1981 er fortsatt
medlemmer. I årenes løp har mange falt fra og mange nye har
kommet til. Men i hele perioden har vi hatt mellom 70 og 80
medlemmer.
 Som dere ser på 1. siden er det den amerikanske borgerkrigen
som står på programmet vårt for mars. De lodgene som
tidligere har hatt dette på møtene sine har bare godord å si
om det, så her burde alle medlemmene kjenne sine
besøkelsestid.
Jeg håper nå at alle har benyttet bankgiroen for innbetaling av
kontingenten. Hvis ikke, gå i banken eller ta den med på
medlemsmøtet og betal til vår kasserer. Dersom du ikke ønsker
å fortsette som medlem, hadde det vært fint om du ga oss
beskjed om det, enten skriftlig eller pr. telefon. Det sparer
deg for å motta en purring. Det er også gledelig å kunne
registrere at medlemskortene er sendt ut. Jeg håper alle har
fått dem sendt hjem nå. I fjor klarte som kjent ikke
hovedkontoret å sende ut medlemskortene.
Fortsatt er det snø og kaldt ut, men solen begynner å varme
litt midt på dagen, så forhåpentligvis kommer våren snart. Mens
vi venter på den, kan vi treffes til hyggelig samvær i kantina til
Nøtterø Sparebank tirsdag 13. mars kl.19.00.

Med broderlig hilsen Sven-Anders

Flittige Liser
Våre Flittige Liser er ikke 20 år, men de har lagt sitt neste
møte til sammen dato som vårt første informasjonsmøte, nemlig
den 19. mars. Det er Torild Trolsrud som er vertinne, og alle
er hjertelig velkommen til vanlig tid. Ta med håndarbeide og
godt humør. Noe du lurer på, ring 33 06 29 34.

Ut å reise?
Vi minner om at vi har fått programmet for Svenneviks
Amerikareiser. Du kan få det på medlemsmøtene eller ved
henvedelse på tlf. 37 04 63 37.
Vi minner også om at Bernt Balchen Travel har gode tilbud til
USA og andre steder. Flere opplysninger får du på telefon
38 12 39 70. God tur

Gave til Sons of Norway Distrikt 8
Distrikt 8 har mottatt en henvendelse fra Inger Garberg
Granby i Selbu om vi ville overta hennes gård.
Bakgrunnen for hennes ønske er kort fortalt at hennes bestefar
var gullgraver og han reiste tilbake til Selbu og bygde gården
av den formuen han hadde med tilbake til Norge.
Ingen har ingen barn som kan arve gården etter henne. Derfor
ønsket hun at gården skulle brukes mot det norskamerikanske
miljøet.
Distrikt 8 og Selbu kommune inngår et samarbeid om en
stiftelse av gården. Vi jobber nå med å finne ut hva vil vil
bruke gården til. Vi vil komme tilbake med nye opplysninger
etter hvert. Ta gjerne kontakt med meg hvis et er noe dere
lurer på.
Broderlig hilsen Arild Dragsten, tlf. 73 57 23 91, eller email
arild.dragsten@trondheim.kommune.no

Hjalmar Johansen Lodge i Skien
ber oss allerede nå krysse av i kalenderen på den 9.
november. Da avholdes årets Thanksgiving i Porsgrunn
Sjømannsforenings lokaler, samme sted som i fjor. Mer
opplysninger kommer senere.

Bowling
Vi spiller fortsatt bowling hver fredag fra kl. 18.00 og ca. 1-
2 timer utover. Siste fredagen i hver måned har vi
handicapturnering, og resultatet fra februar ble som følger: 1)
Sven-Anders 593, 2) Solveig 569 3) Per 480 4) Wenche371
5) Sverre 235 (de to siste spilte bare 2 serier). Nye gevinste
30.mars.
Vi minner også om weekensamling med bowling i Arendal
24.-25. mars. Påmelding innen 9. mars til Per Mikalsen på
tlf. 37 04 44 54, eller Brynhild Kristiansen 37 05 96 70 jobb
eller privat 37 01 54 62. Pris for bowling kr.150,- + skoleie.
Det spilles 4 serier. Pris for overnatting inkl. fest og mat er kr.
575,- på Norlandia Sørlandet Hotell Grimstad.


