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Onsdag 10. oktober klokken 19.00 er det igjen tid for
medlemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien
Høsten er her for fullt, og noen steder har de også fått en liten forsmak på vinteren. Da kan det være godt å kommen innendørs i hyggelig selskap med gode venner i Oseberg Lodge. Som vanlig begynner vi våre møter med en liten forretningsdel for å behandle de sakene som skal gjennomgåes. Under den sosiale delen vil Solveig og Sven fortelle og vise

BILDER FRA SOMMERENS USA-TUR
Og det vil selvfølgelig bli servert kaffe og noe å bite i. En liten utlodning blir det også tid til. Håper alle setter av denne
kvelden for å være sammen med oss på Eik Speiderhus. Velkommen alle sammen.

Våre Flittige Liser
har sitt neste møte onsdag 17. oktober til vanlig tid hos Torild Trolsrud, Sagatun 2B, Revetal. Er det noe du lurer på så ta
kontakt med Torild på tlf. 91639684 eller på medlemsmøtet den 10. oktober. Her kan også eventuell samkjøring avtales.

Nominasjonskomiteen
som skal finne kandidater til neste års styre består av Arild/98009812, Erna/41321722 og Birger/90614441. De setter
sikkert stor pris på om du tar kontakt med noen av dem hvis du kan tenke deg å være med i neste års styre, eller hvis du
har forslag til noen du mener kan være interessert. Det vil også spare dem for mye arbeide å slippe å ringe rundt til alle
medlemmene. Forslaget skal legges frem på oktobermøtet, valget finner sted i november og innsettelse av styret foregår
på desembermøtet.

Thanksgivingfest på Eik Speiderhus
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. 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. Det blir underholdning og sikkert en mulighet for at dansefoten skal få trimmet
seg litt. Og en liten utlodning blir det også. Bindende påmelding senest fredag 2. 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.

Bowlingen
fortsetter som vanlig hver fredag fra kl. 18.30 på Vallø Bowling. Her er alle hjertelig velkommen. Ta gjerne med andre i
familien eller venner. Kule og sko får du lånt i hallen, så du trenger ikke ha utstyr selv.

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 og 26/10 Erna 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
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Redaktørens betraktninger
Naturen skirfter farger, det blir tidligere mørkt og det frister mer å være innendørs nå enn for noen måneder siden. Så da
passer det vel bra å komme innendørs på Speiderhuset og være sammen med gode venner og hygge seg med kaffe og
noe å bite i. Som dere ser på forsiden ble det oppnevnt en nominasjonskomite som har fått i oppgave å skaffe lodgen et
nytt styre for 2019. Håper de som får en telefon tar vel imot henvendelsen på en positiv måte. Det er ingen heksekunst å
sitte i styret for Oseberg Lodge. Er du usikker på noe, er det mange erfarne styremedlemmer som kan bistå med hjelp.
På medlemsmøtet i september ble det orientert litt fra den internasjonale kongressen. På dette møtet blir det vist noen
bilder og fortalt litt mer fra USA-turen og den internasjonale kongressen.
Helgen før medlemsmøtet vårt skal medlemmer fra lodgene fra Tønsberg i sør til Lillehammer i nord samles til sonemøte på Norsk Utvandrermuseum på Hamar. Det ser ut som det blir en fin gjeng som drar herfra. Foruten å snakke om driften av de forskjellige lodgene, vil en stor del av møtet gå med til å informere om det som skal skje fremover mot den
internasjonale kongressen som skal avholdes på Hamar i 2020. Det året er Sons of Norway 125 år, så det bør en vel begynne å tenke på hvordan skal markeres rundt omkring i lodgene. Et lite referat fra dette møtet blir det sikkert også tid til
på vårt oktobermøte.
Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land, ser vi at i Norge er det markert for FN-dagen den 24/10 og 28/10 er det slutt
på sommertid. Kanskje for siste gang, skal vi tro det som skrives i avisene for tiden. I Canada finner vi at noen regioner
feirer Thanksgiving 8/10, 18/10 er det Healthcare Aide Day i British Columbia og Manitoba. 31/10 er det Halloween. I
USA er det 1/10 Barnehelsedag, 8/10 Columbus-dagen (noen regioner) 8/10 Amerikas urbefolknings dag, 9/10 Leif
Eriksson Day. Dagen er oppkalt etter den norrøne sjøfarer Leiv Eiriksson som anses å ha ledet en ekspedisjon med de
første europeere som slo seg ned i Nord-Amerika på 1000-tallet i hva de kalte Vinland. Det var i 1964 at kongressen ved
at dagen skulle opprettes og datoen ble valgt etter den dato i 1925 da skipet ”Restaurationen” fra Stavanger ankom New
York City med 52 norske immigranter. 13/10 er Marinens grunnleggingsdag. Det ble grunnlagt i 1775. 15/10 Blindestokkens dag og 31/10 Halloween. Halloween er det engelske namnet på allehelgensaften, natta før allehelgendag eller
helgemesse som er den katolske minnefesten for helgner og martyrer. Halloweenfeiringen bygger også på eldre, delvis
heidenske skikkar, gjerne knytte til den keltiske høgtida samhain. Ho er blitt ei viktig feiring særlig i visse engelskspråklige land, som Canda, USA, Storbritannia, Irland og New Zeeland og har til ei viss grad også spredd seg til andre land.
Ifølge engelsk tradisjon feirer en halloween om kvelden den 31. oktober, dagen før 1. november, som helgemessa er lagt
fast til. Helgemesse, og dermed kvelden før denne, er derimot en bevegelig helligdag i den norske kirke. Til halloween
knyter en ofte skumle eller makabre element, som hekser, skjelett, flaggermus og svarte katter. Det viktigste symbolet er
blitt jack-o'-lantern, eit gresskar med utskårne fjes og eit levende lys inni. Det er vanleg å kle seg ut, gjerne som noe
skremmende, og holde selskap i samband med halloween. Særlig i USA er det vanlig for små unger å gå husimellom og
be om godteri. . Hilsningen i denne sammenhengen er «Trick or treat», et spørsmål som truer med at de som blir bedt
kan gjøre en rampestrek eller gi godteri. Også i britisk kultur har det vært tradisjon for å gå rundt og be om penger eller
mat ved ulike høgtider. Så da er det bare å fylle opp skålen med godteri og vente på at det ringer på døra den 31/10.
Og som dere ser på den andre siden skal vi også i år feire Thanksgiving. Håper dere alle har lyst på en hyggelig aften
med god mat, drikke og hyggelig samvær og melder dere på innen fristen som er den 2/11.
Da gjenstår det vel bare å ønske alle hjertelig velkommen til vårt medlemsmøte onsdag 10/10.
Sven Anders, red.
Stiftelsen Gamle Tønsberg som Oseberg Lodge er medlem av inviterer til medlemsmøte torsdag 4/10 kl.
19.00 i Tønsberg Arbeiderforenings lokaler, Kammegata 5, 3. etasje. Denne kvelden er det sammenslåingen av Tønsberg
og Re kommuner fra 1/1 2020 som er tema. Thorvald Hillesad skal holde foredag om Re kommune og hvorfor og hvordan denne herlige historiske jordbrukskommunen ønsker å gifte seg med Norges eldste by. Året etter giftemålet fyller
Tønsberg 1150 år. Velkommen til Stiftelsen Gamle Tønsbergs åpne møter. Foredrag, spørsmål fra salen, enkel servering.
Entre kr. 100,-.
Lotteriet vårt er i full gang Gevinster er på vei inn, men vi tar gjerne i mot flere. Dersom du ønsker å hjelpe til med
loddsalget så ta kontakt med Solveig på tlf. 48127201 så vil du få tilsendt et loddark. Du kan også få ark på møtene. Vi
skal også ha stand på Meny Eiktoppen 19./20. oktober og 23./24. november.
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

