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AVLYST  Medlemsmøtet tirsdag 7. april   AVLYST 
Hei! Som dere kanskje har registrert allerede, har kommunen besluttet å stenge alle utleielokaler inntil videre. 

Det gjelder altså også Løkken. Vi vet ikke nå hvor lenge dette vil vare. Ta gjerne kontakt om dere har spørs-

mål. Med hilsen Kristian Juel Tønsberg kommune 

Hei, alle sammen! Corronaen herjer - det er noe vi alle må ta på alvor! I første omgang handler det om lodge-

møter fram mot 1. mai.Vi har fått innført unntakstilstand fram til 1.mai. For våre lodger vil det bety at vi alle 

avlyser våre møter, så får vi se hva som skjer etter 1.mai.Når det gjelder Kongressen på Sand i juni og Con-

vention på Ringsaker i august, så vil tiden vise hva som skjer. Der tar vi ingen avgjørelse ennå. Hilsen styret i 

D8Tor Arild, president D8 

 Hei alle sammen. Jeg fikk melding fra Per Mikalsen i går kveld (21/3)  etter at han hadde sittet i telefonkon-

feranse med det Internasjonale styret i Sons of Norway: Alle kongresser i Sons of Norway utsettes til 2022. 

Dette ble avgjort på møte et  i går kveld. Jeg fikk en melding fra Per om det, og har snakket snakket med ham i 

dag. Foreløpig har jeg ikke fått noen ting skriftlig fra Minneapolis. Jeg satt selv i telefonkonferanse med presi-

dentene og arbeidsutvalg på torsdag, så jeg så allerede da hvilken vei det bar. For oss vil det sannsynligvis 

bety: Kongressen på Sand er utsatt til 2022. Det betyr at de valg av delegater som er gjort i forhold til kongres-

sen på Sand, faller bort. Dersom vi må foreta noen avstemninger pr post/mail, så er det delegatene fra Åsgård-

strand-møtet som er gjeldende. Spørsmålet angående den internasjonale kongressen i 2022, er foreløpig ikke 

sagt noe om. Den er utsatt, men som søkere til kongressen, må styret i D8 evt bestemme om vi vil opprettholde 

søknaden, eller om vi ikke ønsker å gjøre det. Det må i tilfelle gjøres i samarbeid med lodgene i D8. 

 Nå må vi vente og se hva som blir det endelige resultatet av dette. Jeg forventer et klargjøringsskriv fra Min-

neapolis ganske fort, så får vi ta ting derfra. Med hilsen fra Tor Arild - President D8 Som dere ser har det 

kommet inn mange meldinger den siste tiden, og flere kommer det sikkert etter hvert som ting blir mer avklart. 

Jeg vil så godt som mulig forsøke å holde dere oppdatert med det som skjer etter hvert. Selv om det ikke blir 

noe medlemsmøte i mai vil jeg allikevel sende ut litt  informasjon også rundt den vanlige tiden i mai. Red. 

Gratulerer 3/4 David Venice 7/4 Jostein Andre Hofsøy, 21/4 Nils E. Elind 30/4 Ragnar Iversen 

Ønsker alle medlemmer og deres 

familier en riktig God Påske 
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Medlemmer koser seg med kaffe og hyggelig prat rundt bordet i en av salongene på vårt nye møtested Løkken. Forhå-

pentligvis kan snart samles til felles hygge igjen. 

Redaktørens betraktninger 
Hei alle sammen. Håper alt står bra til med dere og de nærmeste rundt dere. Ja, det har skjedd mye siden vi var samlet i 

mars. Men vi får bare følge de råd vi får fra myndighetene og passe på oss selv og våre, så går det kanskje ikke så lenge 

får vi kan møtes igjen. Det er vel ikke så mange av oss som har opplevd noe sånt, heldigvis. Det nærmeste jeg kan tenke 

meg er bensinrasjonering og kjøreforbud i helgene. Da kunne en jo også gå midt i gata selv på de strekningene som van-

ligvis var mest trafikkert. 

Hvis det er noen av våre medlemmer som har behov for hjelp til handling eller andre småting, så ikke vær redd for å ta 

kontakt. Telefon og mail-adressen til styremedlemmene finner du øverst på denne siden. Og hvis det er noen som har 

lyst til å sende noen ord om hvordan de har de for tiden, og ønsker å dele med andre medlemmer, så kan dere sende det 

til meg på mail. Jeg har jo mail-adressen til alle som får avisa på mail og kan videresende dine hilsninger til dem. 

Påsken står for dør, og det er jo noe som står på kalenderen både i Norge, Canada og USA. I Canada finner vi bl.a. 6/4 

National Tartan Day, 9/4 Maundy Thursday, og 20/4 St. Georges Day (Newfoundland og Labrador). I USA liker de å 

markere/feire alt mulig. 2/4 Pascua Florida-dagen (Florida) 13/4 Thomas Jeffersons fødselsdag 15/4 Skattedag 15/4 Pa-

ter Damian de Veusters dag (Hawaii), 16/4 Slaveriets opphør (District of Columbia),  20/4 Patriotenes dag (Maine, Mas-

sachusetts) 21/4 Minnedag for Holocaust-ofrene, 21/4 San Jacinto-dagen (Texas), 21/4 Nasjonal bibliotekardag 22/4 

Oklahoma-dagen (Oklahoma), 22/4 Administrative yrkers dag, 23/4 Ta med ungene på jobben-dag, 24/4 Treets dag i 

Nebraska (Nebraska), 26/4 Konføderasjonens minnedag (Florida), 27/4 feires minnedagen i Alabrama og Mississippi. 

27/4 Lokal offentlig fridag i Georgia, 

Det var mine betraktninger denne gangen. Det er jo ikke mye som skjer rundt omkring i lodgene så vi får heller komme 

tilbake med mer informasjon når møtevirksomheten starter opp igjen. Uansett så vil dere få mer info nærmere mai. 

Pass godt på dere og ikke vær redd for å ta kontakt hvis det er noe dere tror vi kan hjelpe til med. Sven Anders, red 

Våre Flittige Liser skal etter planen har sitt neste møte tirsdag 21. april hos Torild Trolsrud, Sagatun 2 B, 

3174 Revetal. I skrivende stund er det vel usikkert om det kan bli noe møte, men ta kontakt med Torild på telefon 

91639684 noen dager før så får dere vite om det kan avholdes eller utsettes til senere. 

 

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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