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Hei alle sammen. Håper alt står bra til med våre medlemmer,
familier og venner. Som dere sikkert skjønner blir det heller
ikke noe medlemsmøte eller annen aktivitet i mai.
Men hvis vi alle følger rådene fra myndighetene så kanskje vi kan avslutte vårsesongen med
vår tradisjonelle pannekakefrokost en søndag i juni
Og mens vi venter på å treffes
igjen, kan vi mimre litt tilbake i
tid, nemlig fra åpningen av Edvard Munch Lodge i Horten 7.
mai 1994. Nå er den dessverre
nedlagt, men mange av medlemmene er nå medlemmer av Oseberg Lodge. Og mens vi er i
mimrehjørnet kan vi også minne
om at Osebergs første medlemsmøte ble avholdt på Grand Hotell i Tønsberg 6. mai 1981.
Takk fra D8 til Hamar Lodge 8-017 / Kjetil Holen,
Monica Blikstad, Terje Mikael H. Joranger, Oseberg
Lodge 8-001 / Tore Bekken, Jon Tomassen, Ola Aas.
Eidsvold lodge 8-009 / Eidsvold 1814 Sons of Norway
ved Distrikt 8 styret ønsker å rette en takk til alle
som har bidratt i arbeidet med å legge til rette for at
Distrikt 8 kunne være vertskap for den Internasjonale kongressen på Ringsaker i 2020. Dessverre ble det
slik at alle kongresser i 2020 er blitt utsatt til 2022. 2 år kan virke lenge til, men vi som jobber med denne type
arbeid, vet at tid er et relativt begrep. Det er vårt håp at de som har deltatt i planleggingen denne gangen, også
vil fortsette med arbeidet, hvis D8 får kongressen i 2022. Men uansett, Takk for arbeidet så langt! På vegne
av, Sons of Norway, Distrikt 8, Vennlig hilsen, Ole Hillestad, Distrikts sekretær
Vi gratulerer 1/5 Bjørn Kristiansen, 5/5 Turid Dalby,
12/5 Wenche Hanche, 13/5 Wilfred Aasheim, 15/5 Gunn
Elisabeth Borge, 16/5 Solveig Sørensen, 22/5 Vidar
Steen-Hansen, 27/5 Tor Otto Sørensen
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Redaktørens betraktninger
Kom mai du skjønne milde….. heter det jo så fint i sangen. Men selv om solen skinner og det har vært deilig å være ute
å jobbe i hage henger det noen mørke skyer over landet, og verden for øvrig. Alt av foreningsliv ligger dødt, mange forretninger og andre ting vi tar som en selvfølge er stengt. Og selv om barnehager og skoler så vidt har startet opp igjen er
det nok lenge til vi kan si at ”alt er som normalt” igjen. Og for første gang på 80 år blir det ikke barnetog og andre store
arrangementer 17. mai. Men i motsetning til i 1940 kan vi alle ta på oss bunad, dress eller andre finklær og ta med oss
norske flagg ut på balkonger, verandaer og terrasser og synge ”Ja vi elsker” av full hals. Og vi kan samles i små grupper
i hager og skåle med naboene over gjerdene. Og med dagens teknologi kan vi holde kontakt med familie og venner uten
å kunne gi hverandre gratulasjonsklemmer. Og som vanlig vil TV gi oss glimt av det som skjer rundt omkring. Men det
er ikke bare i Norge at 17. mai-feiringen er avlyst. Også våre norsk-amerikanske venner som er vant til store 17.-mai
parader i New York og andre steder rundt om i USA og Canada har måtte avlyse sine arrangementer. Og via TV har vi
fått glimt av nordmenn i de mest avsideliggende kroker av verden feire 17. mai på mange merkelige måter
Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land er det i Norge Arbeidernes Dag 1/5, 8/5 er det Frigjøringsdagen, 17/5 Grunnlovsdag, 21/5 Kristi Himmelfartsdag og pinsen kommer i tiden 30/5 - 1/6. I USA er følgende merkdager notert: 1/5 Lovens dag og Lojalitetsdag, 1/5 Lei-dagen (Hawaii), 2/5 Nasjonal OED-dag, 4/5 Kent State-massakren minnedag (Ohio),
4/5 Rhode Islands uavhengighetsdag (Rhode Island), 5/5 Cinco de Mayo, 6/5 Nasjonal sykepleierdag 7/5 Nasjonal bønnedag, 8/5 Truman-dagen (Missouri), 8/5 Seier i Europa-dagen 8/5 Military Spouse Appreciation Day, 10/5 Morsdag,
10/5 Konføderasjonen minnedag (Sør– og Nord-Carolina) 12/5 Lag BaOmer 15/5 Peace Officers Memorial Day 15/5
Nasjonal forsvarstransports Dag 16/5 Væpnede styrkers dag, 19/5 Laylt al-qadr, skjebnenatten. 20/5 Emergency Medical
Services for Children Day 22/5 Nasjonal maritimdag, 22/5 Harvey Milks Day (California) 24/5 id al-fitr, 25/5 Memorial
Day, 25/5 Jefferson Davis fødselsdag (Mississippi), 25/ Nasjonal dag for savnede barn, 29/5 Shavuot.
I Canada feirer de også Morsdag 10/5, 12/5 Lag BOmer, 18/5 Victoria Day (alle utenom NS, PE, QC) 18/5 National
Patriots`s Day (Quebec), 19/5 Laylatul Qadr (Nirght of Power), 21/5 Ascension Day 24/5 Eid ul Fitr 29/5 Shavuot 31/5
Pentecost. Hva alle disse dagene i USA og Canada står for kan dere jo bruke litt av ”hjemmekontor-tiden” til å Google.
Det ble mye oppramsing av datoer og ulike dager denne gangen. Men slik blir det vel når aktiviteten både i Oseberg
Lodge og Sons of Norway for øvrig ligger i dvale. Forhåpentligvis kan vi også snart skrive om litt aktivitet. For Osebergs del er vel den tradisjonelle pannekakefrokosten i midten av juni det første vi kan håpe på før sommeren. Men uansett pannekakefrokost eller ikke, så kommer jeg til å sende ut en medlemsavis også for juni. Jeg tror det er viktig at medlemmene får et lite livstegn fra oss. Så vidt jeg vet har alle våre medlemmer det etter forholdene bra.
Og inntil vi sees igjen: Pass på dere selv og deres nærmeste, vask hender og holdt avstang.
Sven Anders, redaktør
————————————————————————-Nekrolog over Fred Bjerke, Bernt Balchen lodge 8-003
Født 25.juni 1946
Død 8.april 2020
Fred Bjerke reiste sammen med andre i august 1982 til
Sons of Norways Internasjonale kongress i Madison
Wisconsin, for å etablere Norge som det 8.distrikt innen organisasjonen. Det lykkes de i. Fred Bjerke er
dermed en av Distrikt 8 Founding Fathers. Distrikt 8 i
Sons of Norway ble offisielt stiftet 20 november 1982, og Fred Bjerke ble vår første valgte Distriktspresident. Han hadde dette vervet til 1986, da han ble valgt til Internasjonal Director. Denne posisjonen hadde han til 1990. På den Internasjonale kongressen i 1990 ble han valgt til Internasjonal visepresident, et verv han utførte med stor dyktighet i 4 år. Han
er den eneste fra Distrikt 8 som har innehatt et så høyt embete Sons of Norway. Fred Bjerke mottok Kongens fortjeneste
medalje i Gull for sitt mangeårige virke i Sons of Norway og annet foreningsliv. Fred Bjerke var medlem av Bernt Balchen Lodge 8-003, hvor han gjennom mange år innehadde de fleste verv. Han gjorde et formidabelt arbeide for Sons of
Norway gjennom alle de årene han var aktiv. De siste årene preget dessverre sykdommen hans liv, og han nedla sitt jordiske verktøy 8. april 2020.
Våre tanker går i dag til hans kone Gun og hans barn. Vi lyser fred over Fred Bjerkes minne.
Sons of Norway, Distrikt 8 Ole Hillestad, Distrikts sekretær
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427
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