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Onsdag 13. mars kl. 19.00 kan vi igjen ønske velkommen
til medlemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien Eik
En måned har snart gått, og det er igjen tid for å komme sammen til medlemsmøte og hyggelig kveld med
gode venner. Vi begynner som vanlig med en liten forretningsdel før vi går over til den sosiale delen.

Våre Flittige Liser
treffes neste gang tirsdag 12. mars kl. 12.00 hos Kari Følstad, Åsane 27 E, 3231 Sandefjord til noen hyggelig
timer med håndarbeide og gode venner. Har du ikke vært med før, men har lyst til å se hvordan våre Flittige
Liser har det, er du velkommen til å ta en tur og tilbringe noen formiddagstimer med gode venner og litt håndarbeid. Er det noe du lurer på så ta kontakt med Kari på tlf. 45 41 68 24.

Ringer som får ben å gå på
Du husker vel å ta vare på ringene fra øl– og brusdrikkebokser før du panter
eller resirkulerer boksene. Men husk at ringer fra hermetikk som makrell i tomat, grønnsaker eller kattemat og lignende kan ikke brukes fordi disse ikke er
laget av samme aluminiumskvalitet som i drikkeboksene. Siden prosjektet startet i 1992 har det blitt laget flere tusen proteser til en kostpris mer enn 80% rimeligere enn tilsvarende proteser fra USA eller Europa koster. Ta med alt du
har på medlemsmøtene så skal vi sørge for at de kommer i de rette hender.
Ønsker du mer info eller ønsker å få tilsendt informasjonsmaterials så ta kontakt på carl-ho@online.no

Den internasjonale kongressen 2020
På den internasjonale kongressen i Bloomington august 2018 søkte D8 om å få arrangere Den Internasjonale
kongressen i 2020 med Hamar som arrangementssted. Et overveldende flertall sa ja til dette—og vi begynte
forberedelsene sammen med Hamar lodge. Etter at kongressen var ferdig, begynte noen få å stille spørsmål
rundt dette. På den skjule agendaen lå 2020 som et festår både fordi Sons of Norway er 125 år og fordi Sons of
Norway flytter inn i nye lokaler i Minneapolis. Endelig. Etter mye om og men inkludert bytte av hotell, bestemte styret på et telefonmøte fredag 15. februar at Kongressen skal være på Scandic Ringsaker. Nå er det full
gass fremover. Og alle som var involvert i vår ”lille” distriktskongress sist juni, vet at det er mye som skal gjøres. Det er derfor helt sikkert brukt for hjelp fra medlemmer i andre lodger enn på Hamar. Så start allerede nå å
tenke over om det er noe du kan hjelpe til med før eller etter kongressen. Og en slik kongress kan sikkert bidra
til litt mer oppmerksomhet i media om Sons of Norway, og kanskje også skape entusiasme rundt omkring. Det
kommer helt sikkert mange delegater og ledsagere som benytter anledningen til å reise rundt i landet der deres
aner kommer fra. Kanksje kan lodgene rundt i landet være behjelpelige med innkvartering osv. Mer info om
kongressen og hva den trenger av hjelp vil vi oppdatere dere med fortløpende.

Vi gratulerer
16/3 Else Mari Christiansen 18/3 Wenche Jacobsen 20/3 Per Aas,
20/3 Liv Sollum, 27/3 Knut Håkon Evju, 30/3 Ragnar Andersen

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
En måned har gått siden sist jeg satt meg ned foran PCèn for å lage medlemsavisa. Og på den måneden har det skjedd
mye utenfor vinduene. Solen begynner å varme, snøhaugene er blitt betraktelig mindre og det blir mer og mer bart i veiene. I bedene begynner snøkokker og krokus å komme opp. Men vi skal ikke glemme at mars og april kan være noen
skikkelige snømåneder. Men den snøen er som regel våt og blir ikke liggende lenge.
På medlemsmøtet i februar var hele styret friske og raske igjen og oppmøtet var godt, været tatt i betraktning.
Det ble lagt frem forslag til ulike aktiviteter vi kan drive med utover våren. Så nå gjenstår det bare å plukke ut de beste
og håpe medlemmene støtter opp om det som blir valgt. Ellers ble Ranveig Moen overrakt nålen for 35 års medlemskap.
Under den sosiale delen ble det vist en en liten filmsnutt fra et linedance-kurs lodgen arrangerte for noen år siden. Noe å
ta opp igjen? Det ble også vist bilder fra en tur til USA og Canada som Solveig og Sven Anders gjennomførte for noen
år siden. Og selvfølgelig ble det servert kaffe og kveldsmat, praten gikk livlig rundt bordene og noen var heldige med
trekningen på slutten av måneden.
I slutten av januar måned kom det et brev fra D8 sekretær Ole Hillestad med informasjon om at Bernt Balchen Lodge 0003 i Kristiansand er besluttet nedlagt. Den 22 januar 2019 ble det holdt medlemsmøte i Bernt Balchen Lodge med det
formål å legge ned driften av Lodgen. Årsaken til møtet var grunnet manglende oppfølging og interesse blant medlemmer og styret for å fortsette driften. Det møtte 11 medlemmer fra Bernt Balchen Lodge pluss 5 fra styret. 15 stemte for
nedleggelse av Lodgen og 1 ville fortsette driften. Forhåpentligvis vil de fleste fortsette som medlemmer i Sons of Norway, enten ved å overføre medlemskapet til Terje Vigen Lodge i Arendal eller Viking Lodge i Kvinesdal. Et alternativ
er også å bli Central Lodge medlem. Oseberg, Hjalmar Johansen og Bernt Balchen lodger var de 3 lodgene som dannet
grunnlaget for å stifte Distrikt 8 Norge den 20. november 1982. Etter hvert kom det til flere og flere lodger rundt omkring i Norge. På det meste var vi 23 lodger i Norge, i dag er det 13 igjen. Mange sier at vi er av Norges best bevarte
hemmelighet. Det skal ikke stikkes under en stol at vi i likhet med mange andre små og spesielle foreninger har problemer med å komme til i aviser og andre medier. Men noe av skylden skal vi kanskje ha selv? Er vi flinke nok til å sende
inn bilder og artikler til aviser, og er vi flinke nok til å være tilstede der det skjer noe som trekker til seg folk?
De lodgene som fortsatt består er, foruten oss, Christiania Lodge 8-004 Oslo, Nidaros Lodge 8-006 i Trondheim, Viking
Lodge 8-007 Kvinesdal, Eidsvold Lodge 8-009 Eidsvold, Clent Peerson Lodge 8-011 Stavanger, Birkebeiner Lodge 8012 Lillehammer, Terje Vigen Lodge 8-015 Arendal, Hamar Lodge 8-017 Hamar, Haugaland Lodge 8-018 Haugesund,
Leiv Eiriksson Lodge 8-021, Dalbuen Lodge 8-022 Hauge i Dalane og Ryfylke Lodge 8-023. De som er nedlagt er Hjalmar Johansen Lodge 8-002 Skien (stiftet 20/11 -82 nedlagt - 1/3 -03) Innherad Lodge 8-010 Levanger (12/10 -85 ukjent) Sunnhordland Lodge 8-014 (30/8 - 87—1/1 - 99) Dale Gubrand Lodge 8-016 Dombås (23/9 - 89 - 1/1 - 05)
Roald Amundsen Lodge 8-008 (27/4 - 84 - 1/1 - 12) Olav Kyrre Lodge 8-020 Bergen (20/5 - 95 - 1/3 - 11) Edvard
Munch Lodge 8-019 Horten (7/5 - 94 - 1/1 –12) Thorleif Haug Lodge 8-005 Drammen (21/1 - 84 - 1/1 –12), Bergen
Lodge 8-013 Bergen (29/8 - 87 - 1/1 - 14). De fleste ble nok nedlagt fordi det etter hvert ble problemer med å skaffe nye
folk til å påta seg verv i styret og medlemsmassen ble eldre og eldre og orket ikke å møte opp på møtene så ofte lenger.
Heldigvis har vi sluppet unna de problemene så langt. Forhåpentligvis vil det fortsette slik også i mange år fremover.
Ta vi en titt på kalenderen for våre 3 land ser vi at i Norge er følgende dager notert: 3/3 Fastelavn,
20/3 Vårjevndøgn og 31/3 starter sommertid. I Canada starter sommertid 10/3. Commonwealth
Day 11/3 I Canada merkes denne dagen best ved at Royal Union Flag henger sammen med Canadas flagg på alle offentlige bygninger og den 17/3 er det St. Patrick`s day. Bortsett på Newfoundland and Labrador som feirer dagen den 18/3. St. Patrick`s day (også kalt ”Paddie`s Day”) er
Irlands nasjonaldag som feires til minne av landets skytshelgen St. Patrick. Over hele verden
samles folk kledd i grønt og orange som et symbol på Irland. Og på mange puber blir det servert
grønt
øl. Har selv smakt det i Krakow Polen. Ikke noe usmak på det grønne ølet. På kalenderen fra USA
finner vi at den 1/3 er Sankt Davids dag til minne om St. David som døde i år 598, 1/3 Lesedag i hele Amerika. Samme
dag er det også Ansattes dag, 5/3 Fetetirsdag, sommertid starter 10/3, 17/3 St. Patrick`s Dag, 20/3 Vår jevndøgn og 29/3
National Vietnam War Veterans Day. Vil dere vite hva alle disse dagene står for kan dere jo forsøke å Goggle litt selv.
Så da gjenstår det vel bare for undertegnede å ønske alle fortsatt fin for-vår og håpe at vi treffes på neste medlemsmøte
onsdag 13. mars og på et eller flere av arrangementene fremover.
Sven Anders, red.
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

