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Onsdag 9. september kl. 19.00 er det igjen tid for medlemsmøte på Løkken, Farmandsveien 36, Tønsberg
Tirsdag 10. mars hadde vi medlemsmøte på Løkken. Fredag 13. mars ble
Norge og store deler av verden stengt ned. Bortsett fra pannekakefrokosten i
juni er det nesten 6 måneder siden forrige medlemsmøte. Vi har vært i kontakt med kommunen og det er nå igjen mulig å samles på Løkken så lenge vi
holder oss til de til en hver tid gjeldende smittevernsregler. Jeg regner med at
alle medlemmene har et stort savn etter å kunne møtes igjen, så jeg tror alle
vil gjøre sitt ytterste for at skal gå riktig for seg.
Siden vi bare har hatt et medlemsmøte på Løkken, er det kanskje ikke alle
som kjenner så mye til stedet. Eiendommen Løkken består av en villa opprinnelig fra 1870, men senere ombygd, to sidebygninger og et nært 10 mål
stort parkområde. Eiendommen eies av Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune. Parkområdet er
åpent for allmennheten. Villaens første etasje kan leies av lokale lag og foreninger. Som dere kan se at det lille
kartutsnittet ligger det like ved Vestfold fylkesmuseum og sentralt plassert i Farmandsveien som er en av hovedinnfartsårene til Tønsberg, like ved Tønsberg jernbanstasjon og heller ikke så langt fra bussterminalen. Og
det er god parkeringsplass rett ved inngangsdøren. Så da håper jeg å se dere onsdag 9. september kl. 19.00
Våre medlemsmøter onsdag 14/10 og onsdag 11/11 holdes på samme sted hvis situasjonen tillater det.

Våre Flittige Liser

har sitt neste møte hos Torild Trolsrud, Sagatun 2B, 3174 Revetal tirsdag
22. september til vanlig tid. Ta med håndarbeid og godt humør og ha en fin kveld sammen med gode
venner.

Posten

skal frem heter det, jo nå kommer den jo sjeldnere og sjeldnere. Hvis dere som i dag
mottar medlemsavisa i postkassen, har mulighet for å få den på mail, så send meg din epostadresse så vil du få medlems-avisa inn på din PC, Laptop, nettbrett eller telefon uansett hvor
i verden du befinner deg minst 1 uke tidligere enn med postbudet. Men uansett hvordan du får posten din, så er
det viktig at du melder alle endringer av postadresse/e-postadresse/telefonnummer osv. til noen i styret i lokallodgen slik at all post fra hovedkontoret i Minneapolis og fra lokallodgen kommer frem

Vi gratulerer

1/9 Rande I. Helgesen-Hansen, 5/9
Lars David Ormod, 8/9 Kari Følstad, 9/9 Inger Krohn, 10/9
Birger Lassen, 14/9 Dag Vågslid, 18/9 Linn Beate Jørstad,
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
Endelig, etter nesten 6 måneder er det igjen tid for å ønske velkommen til medlemsmøte. Forhåpentligvis står det etter forholdene bra til med dere, og at dere har lyst til å treffe gode lodgemedlemmer
igjen. Selv om det ikke er så mye som har skjedd rundt omkring i organisasjonen, har jeg sendt ut
medlemsavisa hver måned slik at dere i hvert fall har fått vite at det er liv i oss og fått litt informasjon om det lille som har skjedd rundt omkring i Norge og USA med SoN.
Som kjent ble D8 kongressen på Strand i juni avlyst. Det betyr at alle de som var delegater
på kongressen i Åsgårdstrand i 2018 forsetter som delegater frem til neste kongress i
2022. For Osebergs del gjelder dette Solveig Sende Kjønnerød, Liv Høvring, Arild Hassum og Martin Bjerkgård. Også de internasjonale delegatene som deltok på kongressen i
Minneapolis i 2018 blir sittende til 2022. Det gjelder bl.a. vår president Solveig Sende Kjønnerød. Når det gjelder den internasjonale kongressen som skulle vært avholdt på Hamar i august
2020, regnet vel alle i Norge med at kongressen i 2022 skulle avholdes på samme sted. Men nå
har det internasjonale styre tatt en avgjørelse om at den skal avholdes i Minneapolis, USA. For noen uker siden var representanter fra Hamar Lodge, Eidsvold Lodge, Christiania Lodge og Oseberg Lodge samlet på Hamar for sammen med
D8 styret formulere et brev til det internasjonale styre der vi krever at denne beslutningen må overlates til de delegatene
som var på kongressen i 2018 og som med stort flertall ønsket at kongressen skulle være i Norge. Brevet er også sendt
til alle distriktspresidentene, så får vi se hva som skjer med denne saken. Det å kunne ha arrangert en Internasjonal
kongress i Norge ville ha gitt Sons of Norway mye PR og gjort organisasjonen mer kjent i Norge. Og fremfor alt, det
ville gitt lodgene i Norge en inspirasjon å arbeide frem imot. Er dette spikeren i kista for Distrikt 8? Har det internasjonale styret med dette banet veien for at lodgene i Norge skal bli underlagt et annet distirkt i USA? Den som lever får se.
I tillegg til de foran nevnte lodgene var Per Konrad Pedersen fra Nidaros Lodge i Trondheim tilstede. Han kom nedover
med en masse ringer som skal videresendes til Calle/Ringenes Herre. Og han hadde også med seg en del materiale som
skal lagres i arkivet på Utvandrermuseet. Han ba oss hilse til alle gode venner i Oseberg Lodge. Alt var bra med ham,
men med lodgen er det ikke så mye å rope hurra for. Det går vel mot nedleggelse. Også Birkeneren Lodge på Lillehammer er i ferd med å legge inn årene. Medlemmene blir vel overfør til Hamar Lodge.
Når det gjelder de øvrige lodgene i Norge så er det en vent å se holdning til når de skal starte opp igjen. Viking Lodge i
Kvinesdal har utsatt oppstarten til oktober, mens Leiv Eriksson Lodge på Sandnes starter opp tirsdag 22/9 kl. 19.00 med
medlemsmøte i Festsalen på Jæren Hotell. Christiania Lodge i Oslo må vente å se om de kan ta i bruk møtelokalet sitt.
Tar vi en titt på våre 3 lands kalendere er det i Norge kun Høstjevndøgn 23/9 som er notert. I Canada er det Labour Day
7/9, 19/9 er det Rosh Hashana, 22/9 September Equinox og 28/9 Yom Kippur. Den amerikanske kalenderen er derimot
full av ulike hellig– og merkedager. 7/9 Arbeidernes dag, 9/9 California-innlemmelsesdag. Det var i 1850 at California
ble det USA`s 31. stat (California), 11/9 Patriot-dagen. Denne dagen er innstiftet for å minnes de ca. 3000 som døde i
terrorangrepet på New York, Washington DC og Shaksville i Pennsylvania i 2001, 12/9 Carl Garner-Federal Lands
opprydningsdag. Det var tidlig på 1980-tallet at Carl Garner organiserte en større opprydding av området rundt Green
Ferry Lake. I 1985 ble dette utvidet til å bli en oppryddingsaksjon i hele USA og i 1995 ble dagen opprettet for å ære det
initiativet som Carl Garner startet. 13/9 National Grandparents Day. Denne dagen kommer hvert år på den første søndag
etter Labour Day. Dette er ikke en dag oppfunnet for å selge kort og blomster, men ble startet som en grassrot-bevegelse
av Vest-Virginia paret Marion Lucielle Herndon og Jospeh L. McQueen. De hadde 15 barn, 45 barnebarn, 10 oldebarn
og 1 tippoldebarn. Etter over 60 års ekteskap døde Joseph i 2001 og Marion i 2008. Tanken bak dagen er å hedre besteforeldre og gi besteforeldre en mulighet til å vise sin kjærlighet til sin barnebarn. Hvorfor har vi ikke en slik dag i Norge.
17/9 Grunnlovs– og statsborgerskap-dagen, 18/9 Luftvåpenets dag, 18/9 National POW/MIA Recogniton Day 19/9
Rosh ha-shana og National CleanUp Day, 22/9 Høstjevndøgn, Slaveriets opphør (Ohio), 25/9 Amerikas urbefolknings
dag (California), 27/9 Gullstjerne morsdag, 28/9 om Kippur. Vil du vite mer om de andre dagene kan du logge deg inn
Google eller andre søkesteder.
Og du husker vel å ta vare på ringene fra brus– og ølboksene? Og du klipper vel frimerkene fra all posten du får. Dessverre blir det mindre og mindre av det nå. Ta med det du har på et medlemsmøte så skal vi videresende det. Og tipper du
så husk å oppgi Org. Nr. 982 843 596 som din grasrot-mottaker neste gang du bruker tippekortet ditt.
HÅPER VI SEES ONSDAG 9. SEPTEMBER KL. 19.00 PÅ LØKKEN
Sven Anders, red
Myrmarken Lodge 5-609
Nor-Bu Lodge 3-427

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

