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Onsdag 11. september kl. 19.00 kan vi igjen ønske velkommen
til medlemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien
Etter å ha fartet litt rundt omkring de siste månedene er vi igjen på plass på vårt faste møtested, nemlig Eik
Speiderhus. Muligens er du lei av alt valgpratet og gjort din borgerplikt så da kan det jo passe å komme på vårt
medlemsmøte og tenke noe helt annet sammen med gode venner, ta en kaffekopp og noe å bite i. Og er du heldig så stikker du kanskje av med en av kveldens gevinster. Hyggelig om du har anledning til å ta med en liten
gevinst. Håper vi sees, og det er lov å ta med en venn eller flere som ønsker å bli kjent med oss.
Våre Flittige Liser har sitt neste møte torsdag 19. september til vanlig tid hos Solveig Sørensen, Åsane 25 E, 3231 Sandefjord. Hvis det er noe du lurer på kan du jo ta kontakt på tlf.
48064201 eller på medlemsmøtet onsdag 11/9. Her kan du jo også avtale eventuelt samkjøring.
Bowlingen vår fortsetter som vanlig hver fredag på Vallø Bowling, men vi begynner kl. 18.00. På den første bowlingen etter ferien samlet vi oss med pizza og drikke etter å ha spilt
noen runder. Her ble det diskutert flere alternativer for fortsatt bowling, men det er ønske om å ha
det hver fredag, men med start kl. 18.00. Vi har derfor reservert 2 baner hver fredag med mulighet
for å utvide hvis det dukker opp mange. Håper vi sees fredag 6. september kl. 18.00
Info fra HO og D8 I løpet av sommeren er det noen medlemmer som har fått purring på kontingent
som de vet er betalt. Dette skal dere bare se helt bort fra. Det var en liten periode hvor det var en datafeil på
forbindelsen mellom banken i Norge og HO i Minneapolis som gjorde at betalingene ikke ble registrert skikkelig. Feilen er nå utbedret og alt skal nå være som normalt. Til informasjon har Fraternal Director Linda Pederson i Sons of Norway sluttet i sin stilling. Hun reiser til Norge med sin familie for å overta driften av foreldrenes Hotel i Ålesund. Inntil videre kan dere ta kontakt med Connie OBrian hvis det er behov. Hennes mail
er; COBrian@sofn.com. Det er blitt oppnevnt nominasjonskomiteen for D8 kongressen 2020 og den består av:
Odd Harald Olsen Ryfylke Lodge 8-023 Jens Inge Børkja Ryfylke Lodge 8023 Sven Anders Kjønnerød Oseberg Lodge 8-001. Komiteen velger selv sin
leder. Det er som kjent Ryfylke lodge som er arrangør av D8 kongressen og
den avholdes i tiden 11.-13. juni. Helgen 4.-6. oktober er det Distriktsstyremøte på Ringsaker Scandic Hotel Furnes og 5. oktober er det innkalt til
lodgepresidentmøte samme sted. Av aktuelle saker her er aktiviteter, medlemsverving, markering av SoN 125 års jubileum og sikkert litt informasjon
om Den internasjonale kongressen som skal arrangeres på samme hotell i tiden 19.-26. august 2020.
Vi gratulerer 1/9 Randi I. Helgesen-Hansen 5/9 Lars David Ormond
8/9 Kari Følstad 9/9 Inger Krohn 10/9 Birger Lassen 14/9 Dag Vågslid
20/9 Sven Anders Kjønnerød 22/9 Morten Bjerkgård, 25/9 Inger Aasheim
26/9 Bjarne Rolland 28/9 Oddveig Borgan Hansen 28/9 Torleif Krohn 28/9
Luzviminda Reyes
Aas 29/9 Frits Dalby
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Redaktørens betraktninger
Nå i september er vi tilbake på vår faste plass, nemlig Speiderhuset på Eik. Her har vi ikke vært siden i april. Maimøtet
ble jo som kjent avholdt på Nicolinehuset på Tolvsrød, i juni var det pannekakefrokost og i august var det tur til Bolærne. Håper alle har hatt en fin sommer og nå gleder seg til å treffe igjen gode venner til noen hyggelige timer på Speiderhuset. Jeg vet at noen har vært i USA og noen drar til USA omtrent samtidig som denne avisa kommer ut. Selv har vi
hatt en fin tur til Skottland. Vi får nok sikkert høre litt fra de mange turene dere har hatt på møtene utover høsten.
På samme dato som vi har vårt medlemsmøte, 11/9, skjedde det noe for 18 år siden som vel rystet en hel verden. Nemlig
flykapringene som førte til at 2 fly ble styrtet inn i World Trade Center, ett i Pentagon og ett styrtet før det fikk gjort annen skade enn at alle om bord i flyet ble drept. 11/9 –01 var en tirsdag, og på den tiden hadde vi våre medlemsmøter i
kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torg. Jeg tror at alle som kom på møtet den kvelden var mer eller mindre lammet av
sjokk. Aldri før har vel veien fra godstolen foran TVèn til New York vært kortere. Da kunne en sitte hjemme i fred og ro
og se hvilken katastrofe som skjedde på den andre siden av dammen. Tragedier skjedde før i tiden også, men da kunne
det gå dager og uker før en vistse hva som hadde skjedd. Med dagens teknologi vet en nesten om hva som skjer rundt
omkring i verden før det har skjedd.
Tar vi en titt på kalenderen ser at vi i Norge er det bare 23/9 Høstjevndøgn som er oppført. I Canada er det Muharram/
Islamic New Year 1/9, 2/9 Labour Day, 23/9 September Equinox og 30/9 Rosh Hashana. USA er jo glade i merkedager
og den 2/9 er det Arbeidernes Dag, 7/9 Carl Garner Federal Lands opprydningsdag 8/9 National Grandparents Day, 11/9
Patriot-dagen, 17/9 Grunnlovs– og statsborgerskap/dagen, 18/9 Luftvåpenets Dag, 20/9 National POW/MIA Recognition Day, 21/9 National CleanUp Day, 23/9 Høstjevndøgn og 29/9 Gullstjerne morsdag. Hva alle dagene står for kan
dere jo google selv.
Så gjenstår det bare å ønske alle noen fine dager frem til vi møtes på Eik Speiderhus onsdag 11/9 kl. 19.00. Velkommen
skal dere alle være, og ta gjerne med en venn som har lyst til å bli kjent med oss.
Sven Anders, red
REFERAT FRA TUR TIL ØSTRE BOLÆRNE Lørdag 17. og mandag 19. regnet det. Søndag 18.august skinte solen fra nesten skyfri himmel og det var
tur til Bolærne for Oseberg Lodge. Femten personer tok båtturen fra Tønsberg, i pent
vær. Noen valgte å sitte på øverste dekk, mens andre benyttet salongen under. Da vi
kom i land, fant vi hurtig ledige bord og benker på plenen ved restauranten, og hygget
oss med kaffe og niste. Litt veps viste deg seg å være. Sven Anders rekognoserte litt,
og fant det tidligere militære anlegget med alt fra fotballbane til utleierom og gymsal.
På toppen sto det noen Bofors-kanoner fra
1987 med 13 km. Rekkevidde og de avfyrte 22-25 skudd i minuttet. Vi ble invitert til
gratis konsert som skulle foregå litt senere.
Det var en samling for janitsjarkorps, med
63 musikere tilstede.En del av oss hørte
konserten som var feiende og flott med
dyktige musikere og dirigent Ivar underholdt med historier og informasjon mellom musikkstykkene. Konserten ble
streamet direkte til Sør-Afrika da det var noen derfra også på kurset. Mange
tok turen rundt øyen på den blåmerkede turstien, og fikk sett rester etter tysk
invasjon på 40-tallet, og norske installasjoner, bla. a. en luftvernkanon plassert på øyens høyeste punkt. Museet fikk vi ikke besøkt, da det ikke var åpent
alle dager. Så kanskje vi må tilbake for det. Det var absolutt en hyggelig tur
med både båttur på ca. 45 min. og turterreng å benytte seg av med veier og
stier lagt rundt på øyen. Og ikke å forglemme hyggelig selskap. De fire faste
var kommet fra Christiania Lodge og satte en ekstra spiss på turen. Takk til
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
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