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Tirsdag 9. oktober kl. 19.00 er det igjen tid for medlemsmøte i kantina til Nøtterø Sparebank, Teie Torg
Vi begynner møtet som vanlig med en liten forretningsdel. Deretter går vi over til den sosiale delen med kaffe
og noe å spise på. Kveldens tema er språkleir i USA, nemlig i Bemidji, Minnesota. Vi tenker da selvsagt på

Skogfjorden Language Camp
Vi får besøk av Daniella-Elise Bergerud Thune som var Osebergs representant i år. Hun kan fortelle om noen
begivenhetsrike uker både på campen og hos vertsfamilien. Så har du barn eller barnenbarn i alderen 15-18 år
som kunne ha lyst til å reise til Skogfjorden, så ta dem med å la dem få høre hvordan det er.

Skogfjorden 2013 Har du barn eller barnebarn som ønsker å reise på språkleir i Minnesota kommende sommer ? Medlemmer i 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 2013 er 24 juni - 6 juli for 2 uker og 24 juni - 20 juli for 4 uker. Innmeldingsskjemaet som søkerne også kan
printe ut fra www.ConcordiaLanguageVillages skal ikke sendes direkte til USA, men til campansvarlig. Ellers går de
glipp av stipendene som er annonsert. Disse stipendene, både fra D-8 og CLV blir fordelt av campansvarlig og kassereren i D-8. Det kan søkes om stipend både fra Concordia Language Villages (CLV) og fra den lokale lodge i Sons of Norway. De som reiser får også reisestøtte fra Distrikt-8. Stipendene fra CLV vil bli fordelt av distriktet og det kan oppnås
opptil kr. 7 - 8000.- tilsammen i stipend og reisestøtte. De som ønsker det får også opphold som gjester i en amerikansk
familie i Minneapolis en uke før leiren starter. Da blir det avreise fra Norge ca. 16 juni. Søknadsfrist for stipendene er
1. desember 2012 og søknadene skal sendes til campansvarlig Johanne hansen. For ungdom som blir innvilget stipend vil det måtte betales et depositum som dekker avbestillingsgebyret for oppholdet på leiren. For mer informasjon, ta
kontakt med campansvarlig Johanne Hansen, Sørnestunet 12, 4015 Stavanger, tlf. 51 56 38 96, mobil 95 97 14 04
eller E-post: johanne.hansen@sornestunet.no Du finner flere opplysninger om Skogfjorden ved å gå inn på
www.ConcordiaLanguageVillages.org

Våre Flittige Liser Har sitt neste møte hos Torild Trolsrud, Sagatun 2 B, Revetal til vanlig tid tirsdag
16. oktober. Noe du lurer på så ta kontakt på medlemsmøtet 9/10 eller på telefon 33062934.

Nominasjonskomiteen Ble valgt på vårt septembermøte og består av Arild Hassum, 33330249, Birger Lassen 90614441 og Bjørn Kristiansen 33045146. Håper du er positiv til lå ta et verv i styret for 2013 hvis du får en
telefon fra en av disse hyggelige guttene. De legger frem sitt forslag på oktobermøtet og valget finner sted på novembermøte hvor det også kan komme benkeforslag.

Vi gratulerer
2/10 Knut Holm 11/10 Johnny Solbakken, 11/10 Edgar Johnsen,
16/10 Britt Thorsen 20/10 Nils Ludvig Hanche,
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

B

Pres. Torild Trolsrud T. 33062934 tor-trol@online.no Vp.: Solveig Sørensen T. 33474995 toot-soe@live.no Sekr./red. Sven-Anders
Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Kasserer Solveig S. Kjønnerød T. 48127201
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Redaktørens betrakninger
Høsten er vel nå kommet for godt, og det kan være deilig å trekke innendørs og kose seg i godt selskap. Det blir det anledning til
tirsdag 9. oktober. Da er det igjen tid for medlemsmøte i Oseberg Lodge, og denne gangen blir det i ungdommens tegn. Har du barn
eller barnebarn i alderen 15-18 som kunne tenke seg en tur til USA på språkleir, så ta dem med. Her vil de få førstehånds informasjon fra årets camp. Mer info om neste års camp finner du også ved å benytte deg av informasjonen på 1. side i denne avisa. Ellers på
oktobermøtet vil nominasjonskomiteen legge frem sin innstilling for neste års styre. Valget foregår i november.
Etter et par måneder med møter utendørs og sommerferie, var vi i september igjen på plass i kantina på Teie Torg. Hyggelig var det
at det dukket opp ”nye” medlemmer fra Drammen og egne som vi ikke har sett på lenge. Et koselig møte ble det hvor bl.a. medlemmenes kunnskaper om USA/Canada ble satt på prøve.
En liten titt på kalenderen forteller oss at Canada feirer sin Thanksgiving mandag 8. oktober mens mange steder i USA feirer Columbus Day denne dagen. For oss nordboere er vel dagen etter mer interessant. Da feires nemlig Leif Erikson Day til minne om den islandske sjøfarer som man mener brakte de første europeere til Nord-Amerika på 1000-tallet. Datoen 9. oktober ble vedtatt i Kongressen i 1964, men allerede på 1930-tallet ble dagen feirer flere steder i statene Wisconsin og Minnesota. Og den 31. oktober feires
selvfølgelig Halloween både i USA, Canada og Norge. Halloween er det engelske navnet på allehelgensaften, det vil si natta før
alehelgensdag, den katolske minnefesten for helgener og martyrer, og feiringa av denne kvelden. Ifølge engelsk tradisjon feires halloween om kvelden den 31. oktober, dagen før 1. november, mens allehelgensdagen eller «helgemess» i Norge er lagt til første søndag i november. Halloween har på 1900-tallet særlig blitt markert i USA der utkledde barn går fra hus til hus og tigger godteri med
ordene trick or treat. Så håper jeg å se riktige mange av dere på medlemsmøtet tirsdag 9. oktober. Med broderlig hilsen Sven-Anders

Thanksgivingfest lørdag 10. 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. 300,- (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 mulighet for en svingom til Sverre Risdals eminente enmannsorkester. Alle som har vært på fest hos Terje Vigen i Arendal vet vel hva det betyr. Og
kanskje blir det andre aktiviteter også. Bindende påmelding senest fredag 2. november til Else Mari Christiansen, 33386029/91889368 eller til Kjønnerød
48127201/94982981. Du kan også sende påmelding til sven-anders.kjonnerod@sf-net.no Mer opplysninger og påmelding kan du også få på medlemsmøtet i oktober. Velkommen til en hyggelig Thanksgiving sammen med gode
venner lørdag 10. november.

Gratsrotandelen Dersom du ikke allerede har registrert ditt tippekort for å gi din del av grasrotandelen til
andre foreninger, håper jeg du ber om å bli grasrotgiver til org.nr. 982 843 596 Sons of Norway Oseberg Lodge neste
gang du skal innen din tippekommisjonær. Mange små bidrag til kan bli til en stor sum i løpet av året.

Nytt medlem På septembermøtet ble Karin Marthinsen opptatt som medlem av Oseberg. Hjertelig velkommen.
Lotteriet vårt er i full gang. De første loddark ble utdelt på medlemsmøtet i september. Noen er allerede komme
utsolgt tilbake. Dersom du ikke har fått loddark så ta kontakt med Solveig på tlf. 48127201 så skal du få et tilsendt eller
få et på oktobermøtet. Ellers skal vi sitte på Meny Eiktoppen 29/9 og 24/11, på Geo Varesenter Åsgårdstrand 27/10 og
på Plantasjen Gauterød 2. og 3/11. Har du tid å hjelpe til på et av stedene så ta kontakt.

Bowlingen fortsetter om vanlig på Vallø Bowling hver fredag fra kl. 18.30. Her er alle hjertelig velkommen, både store og
små. Sko og kule får du lånt i hallen. Selv om du ikke skal bowle, er du hjertelig velkommen til å ta en kopp kaffe sammen med oss.
Det er jo en kjent sak at vi vestfoldinger er beskjedne og forsiktige av oss. Derfor lot vi vertene få beholde pokalene, mens vi tok
med oss de premiene som kunne drikkes eller spises. Dermed unngikk vi også overvekt i bilene på hjemturen. Her er noen av resultatene: damer: 1) Brynhild Kristiansen, TV 671, 6) Else Mari Christiansen 489, 7) Wenche Jacobsen 486, 8) Solveig S. Kjønnerød
456, 9) Solveig N. Sørensen 440, 10) Torild Trolsrud 418, 11) Kari Auli 411 12) Liv Sollum 302. Herrer: 1) Hans Chr. Larsen 7 41,
TV 4) Sven-Anders Kjønnerød 582 5) Arild Hassum 518, 7) Birger Lassen 450, 7) Bjørn Kristiansen 362. Og etterpå var det fest
med god mat og drikke. Og Sverre fikk som vanlig fart i dansefoten til alle. Takk til Terje Vigen Lodge for nok en fin helg i Arendal.
Søster Lodger: Fredriksten Lodge 3-125 Fredriksten Lodge, Sons of Norway Hall, 187 State Rd. 4. fredag kl. 20.00
Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry, 1. lørd. Kl. 9 Jan-Mars, 1. tirsd. Kl. 19 April-Des.
Trolldalen Lodge 6-139 American Legion Post 7, 330 W. Franklin St. 4 torsdag kl. 19.30

