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Onsdag 14. oktober kl. 19.00 er det igjen tid for medlemsmøte på Løkken, Farmannsveien 36 Tønsberg
Dersom ikke situasjonen vedrørende smittefare endrer seg kan vi ønske velkommen til medlemsmøte på Løkken onsdag 14/10 kl. 19.00. Vi åpner som vanlig med en liten forretningsdel før det er tid for litt sosial hygge.
Denne kvelden får vi besøk av

Chris Tony Johansen
som er interessert i slektsforskning og har kommet over en fargerik slektning som bodde en periode i Canada.
Det er bl.a. hans liv som vi før høre mer om, og kanskje også andre slektninger.
Og som alltid blir det kaffe og noe attåt. Et lite lotteri blir det også tid til. Fint om du har anledning til å ta med
en liten gevinst. Det er alltid hyggelig når det er mange som går med en liten gevinst. Håper vi sees.

Våre Flittige Liser

har sitt neste møte hos Kari Bjerkgård, Sildreveien 44, Eik tirsdag
20. oktober til vanlig. Er det noe du lurer på så ta kontakt med Kari på telefon 4828620 eller på
medlemsmøtet den 14, oktober. På møtet kan du jo også avtale eventuell samkjøring. Ta
med litt håndarbeid og ha en hyggelig kveld med gode venner.

Ringer fra

brus– og ølbokser strømmer inn fra nær og fjern.
Forleden kom Else Mari med 3 sekker fulle som hun hadde fått
overlevert. Tror nok det står over 50 kg med ringer i kjelleren, så det er nok
snart på tide med en liten tur over fjorden. Minner også om at vi tar i mot brukte frimerker, brev, postkort, telekort og annet som Tubfrim kan bearbeide og selge til inntekt for
sitt arbeide. Ta med det du har på et medlemsmøte så skal vi sørge for at det kommer i
de rette hender.

Hva er Halloween?

Mange tror Halloween er en amerikansk tradisjon som er startet av forretningsmenn for å selge mer godteri og kostymer. Men Halloween kommer fra Irland og er mye mer enn Halloweenfesten vår. Opphavet til feiringen er en keltisk høsttakkefest som ble feiret
31/10. Da trodde man at de døde kom tilbake til jorden og da tente de bål for
å skremme bort heksene og de onde åndene som herjet fritt denne kvelden.
Halloween har selvfølgelig endret seg mye opp gjennom årene, men de onde
ånder står fortsatt i sentrum for hele høytiden. Mange sier ja til julebukk og
nei til Halloween. Jeg sier ja takk begge deler. Er det så farlig å glede noen små (og store) som har gjort seg
flid med å kle seg ut og ringe på døra og si knep eller knask?

Vi gratulerer

5/10 Svein Petter Sollie, 11/10 Johnny Solbakken, 11/10 Edgar Johnsen, 16/10 Britt Thorsen, 21/10 Kari
Bjerkgård, 22/10 Rigmor Haugen, 24/10 Solveig Sende Kjønnerød,
26/10 Erna
L. Hassum
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Redaktørens betraktninger
Etter flere måneder uten mulighet for å arrangere sammenkomster av ulike slag, kunne vi i september endelig
ønske velkommen til medlemsmøte på Løkken. Selv om oppslutningen var litt mindre enn vanlig, var det tydelig at medlemmene syntes det var godt å komme i gang igjen, og kunne treffe gode venner som man ikke
hadde sett på nesten et halvt år.
Som kjent er alle distriktskongresser og den internasjonale kongress utsatt til 2022. Det betyr at de delegatene
som var på kongressene i 2018 får sine perioder forlenget til 2022. I flere medlemsaviser har jeg sett at det er
forslått at de styrene som ble valgt for 2020, oppfordres til å sitte også i 2021. På vårt medlemsmøte i september foreslo redaktøren at det sittende styret sitter ut 2021. Det har vært lite møteaktivitet i år, og av den grunn
har kanskje belastningen ikke vært så stor på hvert enkelt styremedlem. På medlemsmøtet foreslo også redaktøren at siden de fleste av oss begynner å bli eldre og står på lønningslista til NAV, kan vi også møtes på formiddagen eller tidligere på kvelden. Det går jo også an å ha møter andre steder på litt mer uformell måte uten
at styret må avsette tid til forberedelse av møtelokalet. På septembermøte ble det også vedtatt å avlyse både
lotteriet og Thanksgivings-festen. I stedet kan vi jo kanskje ha et desembermøte et sted hvor vi kan få servert
en juletallerken eller annen varmmat. Dette og sikkert mye annet kan vi jo diskutere på møtet i oktober.
Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land er det bare 24/10 FN-dagen og 31/10 Halloween som står på oppført. I Canada finner vi flere hellig-/merkedager. 3/10 First day of Sukkot, 4/10 Feast of St. Francis of Assisi,
9/10 Hoshana Rabbah, 10/9 Shemini Atzeret, 11/10 Simcat Torah, 12/10 Thanksgiving Day,18/10 Healthcare
Aide Day, 29/10 Milad un Nabi (Mawlid) og
31/10 Halloween. På den amerikanske kalendren finner vi 3/10 Sukkot—første dag, 4/10
Den hellige Frans av Assisi, 5/10 Barnehelsedag, 9/10 Sukkot –siste dag, 9/10 Leif Erikson
Day, 10/10 Shmini Atzeret, 11/10 Simcat tora,
12/10 Columbus-dagen, 12/10 Amerikas urbefolkningsdag, 13/10 Marinens grunnleggingsdag, 15/10 Blindestokkens dag 16/10 Boss`s
day, 17/10 Navratri, 17/10 Sweetest Day startet
i Cleveland i 1922 når en mann med navn Herbert Birch Kingston bestemte seg for å bringe
litt glede inn i livet til dem som hadde det vanskelig i livet og som ofte ble glemt. Ved hjelp av
gode venner distribuerte han gotteri og andre
små gaver til Clevelands fattige. Så Sweetes
Day er dagen da en skal spre litt glede til dem
som ikke har det så lett i livet. 18/10 Alaskadagen, 19/10 ”Alaska-dagen” erstatningsdag,
25/10 Dussehra, 29/10 Profetens fødselsdag,
30/10 Nevada-dagen og 31/10 Halloweendagen.
Tok med et lite minne fra medlemsavisa i 1994.
Her er det vår president som viser frem gaven
vi har fått av vår vennskapslogde Myrmarken.
En lodge mange av oss har god kontakt med.
Ha en flott start på oktober, og så håper jeg vi
sees onsdag 14. oktober. 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

