Osebergs Avis
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Onsdag 11. oktober kl. 19.00 kan vi igjen ønske velkommen til medlemsmøte på Speiderhytta, Sildreveien Eik
Som vanlig begynner vi medlemsmøtet med en liten forretningsdel. I oktober pleier jo gjerne nominasjonskomiteen å
legge frem sitt forslag til styre for 2018. Siden det var litt vanskelig å få valgt en nominasjonskomite ble det godkjent at
det sittende styret stiller til gjenvalg for 2018. Dette kan jo være en fordel at de som har startet arbeidet med å arrangere
distriktskongressen 2018 også avslutter arbeidet. Det vil imidlertid bli foretatt vanlig valg på novembermøtet, så hvis det
er noen som har lyst til å stille til valg på et av styrevervene vil det bli mulighet for det på novembermøtet. Etter at forretningsdelen er over, får vi besøk av Silje Marie Hassum. Som mange sikkert husker fikk hun i fjor et lite stipend fra
oss for å studere/praktisere i Aten. Hun vil nå fortelle litt om oppholdet sitt der. Og som alltid blir det en liten servering,
hyggelig prat rundt bordene og en liten utlodning. Fint om du kan ta med en liten gevinst. Jo flere gevinster, jo flere glade vinnere blir det.

Thanksgivingfest på Eik Speiderhus lørdag 11.
november kl. 18.30
Tradisjonen tro samles vi på Eik Speiderhus fra kl. 18.30 for å feire Thanksgiving sammen.
Det blir servert kalkun med tilbehør, dessert, kaffe og kaker. Pris for dette er kr. 350,(drikke ikke inkludert). Øl og mineralvann kan kjøpes for en rimelig penge. Ønsker du
noe annet å drikke til maten - og senere utover kvelden - må dette medbringes. Her er
alle hjertelig velkommen, så har du en venn, nabo, arbeidskamerat osv. som ønsker å dele
denne kvelden sammen med oss, så bare meld dem på. Vi satser på en koselig kveld med god
mat og hyggelig selskap. Og dansefoten håper vi skal få trimmet seg. I år satser vi på lotteri og kanskje en liten amerikansk auksjon istedenfor å kaste på flaske. Bindende påmelding senest fredag 3. november til Else Mari Christiansen
91889368 elsemarihassum@hotmail.no, Kjønnerød 48127201/94982981 solveig.kjonnerod@sf-nett.no eller på medlemsmøtet i oktober. Håper vi sees til nok en hyggelig thanksgivingfest i Oseberg Lodge.

Våre Flittige Liser

har sitt neste møte onsdag 18. oktober til vanlig tid hos Brit Wenkhe Kibsgaard,
Skonnertveien 11 A, 3138 Skallestad. Noe du lurer på, ta kontakt på tlf. 41329718 eller på medlemsmøtet den
11. oktober. Da kan dere jo også avtale samkjøring.

Dalbuen Lodge

markerer sine første 20 år med Høstfest på Kulturhotellet i Sogndalstrand fredag 10. november kl. 1930. Det blir 3-retters middag med god drikke attåt for dem som ønsker det. Musikk: Vidar Mydland m/fl. Alle
medlemmer m/slekt og venner er hjertelig velkommen. Påmelding innen 20. oktober til Tordis/90104803 ellerLinda/4678016. Pris medlemmer kr. 300, ikke medlemmer kr. 525,-.

Lotteriet

vårt er i full gang Har du ikke skaffet deg et loddark, så ta kontakt med vår president. Hvert ark inneholder 100 lodd. Vi tar fortsatt i mot gevinster hvis du har noe å bidra med. 6.-7. oktober sitter noen av medlemmene på
stand på Meny Eiktoppen, så stikk gjerne innom å kjøp noen lodd hvis du er i området.

Vi gratulerer 11/10 Johnny Solbakken, 11/10

Edgar Johnsen, 16/10 Britt Thorsen.
18/10 Trine Bergan, 21/10 Kari Bjerkgård, 22/10 Rigmor Haugen, 24/10 Solveig Sende
Kjønnerød, 26/10 Erna L. Hassum

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

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp. Torild Trolsrud T. 91639684 tor-trol@online.no
Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Kasserer Bjarne Rolland T. 91576042
bjarne.rolland.br@gmail.com Akt. Leder Else Mari Christiansen T. 91889368 else.marihassum@hotmail.no Marshaller: Kari
Bjerkgård T. 48286207. Martin Bjerkgård T. 92638316 Arild Hassum T. 98009312 Wenche Jacobsen T. 45204780
http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536
Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway.no Org.nr. 982 843 596
Kont: Kr. 425,- Ektefelle/samboer 375,- Ungd. 16-21 år kr. 255,- Frist for innlevering av stoff til avisa er 20. i hver måned

Redaktørens betraktninger
Høsten er for alvor kommet. Men da er det jo hyggelig å kunne trekke inn og en hyggelig kveld med gode venner. Og
nettopp det hadde vi på septembermøtet hvor Erling Dugan tok oss med til Brooklyn og den norske kolonien der. For
mange ble det hyggelig gjensyn med steder de har bodd eller vært mye. Og noen fikk oppleve og sett steder der besteforeldre hadde bodd. Takk til Erling for mange fine bilder og flotte kommentarer.
Ellers på septembermøtet kunne Bjarne Rolland overrekke en stor plastboks full av ringer som han hadde fått fra venner
på Sørlandet. Og noen dager senere fikk jeg en telefon fra en fast leverandør i Tønsberg som ga oss 1,6 kg med ringer.
Så når Calle ”Ringenes Herre” kommer på presidentmøtet på Dal kan vår president overrekke ca. 16 kg med ringer. Hvis
du sitter en dag og kjeder deg kan du jo forsøke å regne ut hvor mange ringer dette blir. Det går vel 2 ringer pr gram.
Og nå i oktober får vi besøk av Silje Marie Hassum. Hun fikk et lite stipdend av oss i fjor for å studere/praktisere noen
måneder i Aten. Nå kommer hun for å dele sine opplevelser og erfaringer med oss. Håper du har lyst til å høre på det.
Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land, markerer Norge FN-dagen den 24/10 og det er Halloween 31/10. I Canda
feirer de Thanksgiving Day 9/10, 18/10 er det Healthcare Aide Day og 31/10 Halloween. I USA begynner det 2/10 med
Barnehelsedagen, 9/10 er det i noen regioner Columbus-dagen og Leif Erikson Day (Leif Eriksson-dagen) er en

amerikansk merkedag som inntreffer 9. oktober hvert år. Dagen er oppkalt etter den norrøne sjøfareren Leiv
Eriksson som anses å ha ledet en ekspedisjon med de første europeerne som slo seg ned i Nord-Amerika på
1000-tallet i hva de kalte Vinland. Formålet med dagen er å gi oppmerksomhet til amerikanere med nordiske
opphav og den nordiske innflytelsen i amerikansk kultur og utvikling. Datoen 9. oktober ble gjort til Leif Erikson Day etter vedtak i Kongressen i 1964. Datoen ble valgt etter den datoen i 1825 da skipet Restaurationen”
fra Stavanger anløp New York City med 52 norske immigranter, noe som betegnes som den første organiserte
norske emigrasjon til Nord-Amerika. Innen dagen ble antatt som nasjonal merkedag hadde Leif Erikson Day
blitt innført i delstatene Wisconsin og Minnesota allerede på 1930-tallet. 15/10 Blindestokkens dag og sist men
ikke minst 31/10 er det Halloween. Så håper jeg vi sees på medlemsmøtet onsdag 11. oktober.

Sven Anders, redaktør

Språkskole for ungdom i Minnesota

Har du barn eller barnebarn i alderen 14 - 18 år som ønsker å
reise på språkleir i Minnesota neste sommer? Medlemmer av Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for barn eller barnebarn som ønsker et 2 eller 4 ukers opphold ved Concordia Language Villages (Skogfjorden) i
Bemidji, Minnesota. Dato for leirene i 2018 er: 25. Juni – 7 Juli for 2 ukers opphold og 25. juni – 21. juli for 4 ukers
opphold. Det kan søkes om stipend både fra Concordia Language Villages (CLV) og fra den lokale lodgen i Sons of
Norway. De som reiser får også reisestøtte fra Distrikt 8. Stipendene fra CLV blir fordelt av distriktet og det kan oppnås
opptil kr. 8000.- til sammen. De som ønsker det kan også få opphold som gjester i en amerikansk familie i Minneapolis
en uke før leiren starter. Da blir det avreise fra Norge ca. 18. juni 2017. Søknadsfrist for stipendene er 1. desember
2017. Søknadsfrist for deltakelse på leirene generelt er 1. februar 2018. De som melder seg på leiren innen 1. desember
får også fordeler som Early Bird, d.v.s. billigere deltakeravgift. Du finner opplysninger om dette ved å gå inn på internett, www.ConcordiaLanguageVillages.org For ungdommer som blir innvilget stipend må det betales et depositum som
dekker avbestillingsgebyret for oppholdet på leiren. For mer informasjon, ta kontakt med Julie Wannebo, tlf 001 612 203
5596, facetime eller e-post: julie.wannebo@gmail.com Skogfjorden har også egen facebookside:
https://
www.facebook.com/Skogfjorden

Be their lifeline

Dette var begynnelsen på en mail fra Sons of Norway i Minneapolis. Nå begynner jakten etter
medlemmer i flere stater som har fått ødelagt hus og hjem og andre eiendeler i uværet. Det er helt sikkert mange medlemmer som lider i dag. Dette er vår beste sjanse til å hjelpe – både som enkeltmenneske og som Sons of Norway lodge.
Pengene vil bli samlet på D8`s konto i Norge før de overføres til SofN sin konto som kan brukes av SofN`s Humanitarian Fund som står for hjelpen. Organisasjonens mål er å samle inn 25.000 $. LA OSS BLI EN DEL AV DETTE! Bevilg penger fra lodgen – og be enkeltmedlemmer gi penger på vår konto: 9680.35.71608 Medlemmer i vår organisasjon
er i nød! La oss hjelpe dem! Det var dette som var den grunnleggende ide da Sons of Norway ble stiftet! På vårt
medlemsmøte i september ble det bestemt å bevilge kr. 2.000,- fra lodgen. Jeg vet at det også er enkeltmedlemmer som
har gitt sin støtte. Hva med deg? Små bekker gjør som kjent en stor å, så små og store bidrag mottas med takk.
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

