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Onsdag 12. oktober kl. 18.00 kan vi igjen ønske velkom-

men til medlemsmøte på Løkken, Farmandsveien 36  
Oppmøtet på septembermøtet var årets beste, så da er det bare å håpe at den gode økningen fortsetter også i 

oktober. Vi hadde gjort noen endringer i oppsettet på møtetrommet, noe vi håper de fremmøtte likte bedre enn 

slik vi hadde det før. På oktobermøtet skal nominasjonskomiteen som består av Else Mari Christiansen og 

Wenche Jacobsen legge frem sitt forslag til styre for 2023. Har du ikke blitt spurt om å ta et verv, men ønsker 

å stille deg til disposisjon så finner du telefonnummeret til en av dem på side 2 i avisa. Ikke vær redd for å ta 

kontakt, det er alltid positivt når medlemmene tar initiativ til å være med på noe. 

Foruten de faste postene på forretningsdelen blir det også sosialt samvær med noe å bite i. 

Dette blir for øvrig det siste medlemsmøtet på Løkken for en tid. Dagen før septembermøtet fikk vi melding 

fra kommunen om at huset er stengt for utleie fra 1/11 –22 pga oppussing. Hvor lenge dette varer er ikke klart 

i skrivende stund. Vi har vært i kontakt med kommunen for å høre om de har noen alternative møtelokaler vi 

kan bruke, i tillegg til at vi undersøker andre steder også. Håper vi har avklart hvor de neste møtene skal hol-

des før vi møtes i oktober. På møtet i september ble det også klart flertall for å arrangerer Thanksgiving iste-

denfor julebord. På desembermøtet blir det da snitter som vi pleide å ha tidligere. 

Thanksgivings-kveld avholdes på Eik Speiderhus 

 lørdag 19. November kl. 17.30 
Etter noen år uten vår tradisjonelle Thanksgivingskveld er det igjen klart 

for å kose seg med kalkun og alt annet som hører til. I skrivende stund er ikke alt 

klart, men hold allerede nå av dagen. Mer informasjon om priser og annet du trenger 

å vite vil vi nok ha klart innen vi møtes onsdag 12. oktober på Løkken. 

Våre Flittige Liser har sitt neste møtet hos Brit W. Kibsgaard, 

Skonnertveien 11A, 3138 Skallestad onsdag 19. oktober kl. 13.00. Er det noe du lurer på kan 

du kontakte Brit W på tlf. 41329718 eller på medlemsmøtet. Her kan det jo også avtales sam-

kjøring. Dato og sted for  møtene i november og desember er ikke avklart ennå. 

Bowlingen fortsetter som vanlig siste fredag i måneden på Vallø Bowling fra kl. 

18.00. Sko og kule får du lånt i hallen, så du trenger ikke å ha eget utstyr. Ta gjerne 

med andre i familien eller en venn som ønsker å bowle. Du er også hjertelig velkom-

men selv om du bare skal være tilskuer og ta en kaffekopp sammen med oss. Alltid 

hyggelig med en liten heiagjeng.  Neste bowling er fredag 28. oktober kl. 18.00 

Vi gratulerer Oktober: 5/10 Sven 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.  

November: 5/11 Arild Hassum, 14/11 Kjell Torbjørn Steinhaug        
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Redaktørens betraktninger 
De siste dagers regn og vind har gjort det helt klart at høsten er kommet for å bli. Forhåpentligvis betyr det at 

flere ønsker å være innendørs sammen med god venner. Håper derfor å se dere på medlemsmøtet vårt ons-

dag 12. oktober kl. 18.00 på Løkken. Pga. oppussing blir dette også det siste møtet her på en stund. Håper å 

ha et nytt sted klart før vi treffes. 

Vår nåværende mottaker av boksringene har endret sitt opplegg, så hvis vi ikke klarer å fin-

ne en mottaker av ringene her i nærområdet blir det slutt på innsamling av ringer fra 31/12. 

Hvis dere vet om noen som kan i mot mindre kvanta av ringer så er vi takknemlig for å høre 

fra dere. Men frimerker og annet som Tubfrim kan ha nytte av tar vi selvfølgelig i mot. 

Tar vi en titt på våre 3 lands kalendere så ser vi at i Norge er det FN-dagen 24/10 og den har vi hatt siden FN 

ble stiftet i 1945. Resolusjon 168 fra 31. oktober 1947 er grunnlaget for markeringen som er gjennomført 

siden 1948. Dagen er offisiell flaggdag for FN, og 6. desember 1971 ble det foreslått at dagen skulle være 

høytidsdag i alle medlemslandene. Det har ikke blitt gjennomført ennå. Dagen markeres ofte på skoler og er 

en del av FN-uken som går fra 20. til 26. oktober, 30/10 er det slutt på sommertid og 31/10 er det Halloween. 

På den canadiske er bl.a. disse dagene oppført:4/10 Feast of St. Francis of Assisi, 8/10 Milad un Nabi, 10/11 

Thanksgiving Day, 18/10 Healthcare Aide Day, 24/10 Diwali/Deepavali og 31/10 Halloween. Fra den ame-

rikanske kalenderen plukker vi ut disse dagene: 3/10 Barnehelsedag, 9/10 Leif Eriksons dag, 10/10 Colum-

bus-dagen, 13/10 Marinens grunnleggingsdag, 15/10 Blindestokkens dag, 15/10 Den søsteste dagen, 17/10 

Sjefens dag og 31/10 Halloween.Halloween kom til USA med 

innvandringen på 1800-tallet, især den irske innvandringen. I lø-

pet av 1900-tallet ble Halloween en folkelig ikke-religiøs feiring, 

særlig populær blant unge og barn. Gamle skikker knyttet til dø-

den ble videreført med skrekkblandet fryd, men uten større bak-

tanke. Etter årtusenskiftet har den amerikanske versjonen kommet 

tilbake til en rekke land i Europa, også Norge. Den første omtalen 

av utkledde barn som gikk fra dør til dør var i Canada i 1911, og 

fra 1930-tallet begynte ”trick or treat” å bre om seg i USA. I USA og Canada er det ikke alle stater/regioner 

som feirer disse dagene. 

Så er det bare å håpe at været bedrer seg innen 12. oktober og at riktig mange finner veien til vårt medlems-

møte på Løkken. Håper vi sees.         Sven Anders, redaktør 

 Det var ikke Vazelina Bilopphøggers som fant opp høggde poteter 
Det antas at den opprinnelige oppskriften på potetgull 

ble laget 24. august 1853 av George Crum, en kokk ved 

Moon Lake Lodge i Saratoga Springs i den amerikans-

ke staten New York.  

Crum var lei av en kunde som stadig klaget på de stekte 

potetene fordi de var for tykke og fukti-

ge. Crum bestemte seg for å kutte po-

tetskivene så tynne at de ikke kunne 

spises med gaffel. Til hans overraskel-

se var kunden ekstatisk for potetgullet.  

De ble et fast innslag på restaurantens meny under navnet Saratoga Chips. 

Retten ble raskt populær over hele New England da oppskriften på potetchips dukket opp i 

kokeboka «cook`s oracle». 

I Norge ble det første potetgullet produsert i 1936 av Thomas Stang som eide Maarud 

gård. Potetgull ble tidligere brukt som garnityr til middagsretter mens produktet i dag først 

og fremst betraktes som et snacksprodukt.   ”Lånt fra Hamar Lodges medlemavis” 


