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Vi kan igjen ønske velkommen til medlemsmøte tirsdag 

12. november kl. 19.00 på Hassum, Bøgata 64 
Som vanlig åpner vi møtet med en liten forretningsdel der vi bl.a. skal velge nytt styre for 2014. Se nomina-

sjonskomiteens forslag annet sted. Etterpå blir det sosialt samvær med kaffe og noe å bite i. Og hvis Tore Hyt-

ten har fått redigert ferdig bildene fra sin USA-tur nå i høst får vi se dem. 

Thanksgivingfest på Eik Speiderhus lørdag 9/11 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 mine-

ralvann kan kjøpes for en rimelig penge. Ønsker du noe annet å drikke til maten - og senere utover kvel-

den—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. Og kanskje blir det andre aktiviteter 

også.  Bindende påmelding senest fredag 1. november til Else Mari 91889368,  Solveig 48127201 eller Sven-Anders 

94982981. Du kan også sende påmelding til sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no 

Nominasjonskomiteen la på oktobermøtet frem sitt forslag til styre for 2014: Pres.Solveig 

Sende Kjønnerød, gjv. Visepres. Solveig Sørensen, gjv. Sekr. Sven-Anders Kjønnerød, gjv. Kasserer Bjørn 

Kristiansen, gjv. Akt.leder Turid Dalby, ny, med.sekr. Anne Lise Berenger, gjv. Marshaller Ingun Rosten Lar-

sen, Torild Trolsrud, Kari og Martin Bjerkgård, alle gjv. Dette er bare en innstilling. Det endelige valget finner 

sted på vårt medlemsmøte 11/11. Her er det anledning til å komme med benkeforslag. Hadde jo vært hyggelig 

med flere kandidater til hvert verv. Men husk at den du evnt. vil foreslå har sagt seg villig til å stille som kan-

didat til et verv, og gjerne er på møtet. Vi har fått bekreftet at D8-president Odd Harald Olsen vil komme på 

vårt desembermøte og foreta den offisielle innsettelsen av styret 

Våre Flittige Liser har sitt neste møte tirsdag 19. november til vanlig tid hos Solveig Sørensen, Åsane 25 

E, Sandefjord. Mer info kan du få på tlf. 33474995 eller på medlemsmøtet. Her kan det jo også avtales samkjøring. De-

sembermøtet avholdes fredag 13/12 hos Brit Wencke Kibsgaard. Her blir det servering av julemat så det er nødvendig 

med påmelding pga. innkjøpene. Påmelding senest 4/12 på tlf. 41329718 eller på et av våre arrangementer i november.  

Bowlingen fortsetter som vanlig på Vallø Bowlingsenter hver fredag fra kl. 18.30 og utover. Alle små og 

store hjertelig velkommen. Sko og kule kan du låne i hallen hvis du ikke har. 

Brukte frimerker og boksringer mottas fortsatt med takk. Tubfrim tar i mot brukte frimer-

ker, telekort, postkort med mer. Og ringene fra brus– og ølbokser blir smeltet om og inntektene går til å lage 

proteser i utviklingsland. Ta med det du har på et møte og vi skal 

sørge for at de kommer til rette vedkommende. 

Vi gratulerer 5/11 Arild Hassum, 8/11 Arne Lie  

Larsen, 23/11 Anne-Lise Røseth, 25/11 Sophia Krüger Caffery 

 
 

B 

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 



Redaktørens betrakninger 
Vi tar fatt på det som i Sons of Norway er valgmåneden, nemlig november. I alle lodgene i USA, Canada og Norge skal det velges 

nye styrer for 2014. Jeg tar vel ikke mye feil når jeg tror at gjenvalg vil gå som en rød tråd gjennom hele organisasjonen. Dessverre 

er det en trend i hele det frivillige samfunnet at det blir vanskeligere å få noen til å påta seg verv. Ikke noe galt om de som har sittet i 

styret i 1, 5, 10 eller lenger, men kanskje de kunne gjort en enda bedre jobb hvis de kunne fått en liten pause iblant. Og det er heller 

ikke lett for noen å overta etter noen som har sittet i et verv over lengre tid og fått alt inn i et spor som det kan være vanskelig å kom-

me ut av. Jeg sier bare lykke til til alle som sier ja til å lede  lodgen sin i 2014, enten som nytt eller gammelt styremedlem. 

Som alle vet er lotteriet vårt i full gang. Noen har påtatt seg å selge lodder i nærmiljøet, andre sitter på varesentre og selger lodd og 

prøver å skaffe litt blest om lodgen. Selv satt jeg sammen med Else Mari på Meny Eik og på noen formiddagstimer solgte vi lodd for 

1805 kr. I tillegg ble det delt ut litt info om SoN og Oseberg. Når vi sitter ute sånn blir vi ofte oppsøkt av menn i sin beste alder. De 

kan fortelle at de har vært medlem av SoN i USA. På spørsmål om de har vært medlem i Baltimore og kjenner Harald Jolle, nikker 

de bekreftende. De som har vært med lenge vet vel hva jeg snakker om, men for nyere medlem kan jeg fortelle at Harald Jolle jobbet 

som forsikringsagent for SoN i USA i mange år. Han praiet norske båter nesten før de fikk lagt til kai og solgte forsikringer og ver-

vet sjømenn som medlemmer av lodgen i Baltimore. Selv om de tar med seg info om Oseberg, ser vi dem sjelden igjen før neste år 

når vi selger lodder igjen. To som jeg er sikker på at vi får se mer til er Alvis Lie som mange traff på vårt septembermøte. Da hun og 

familien bodde i USA var de aktive i Norden Lodge. Hun var social director og hennes avdøde mann var president. Han ble også et 

år valgt som lodgepresident of the year. Hun bor nå i Tønsberg. Den andre er Randi Henning. Jeg satt sammen med henne på 30 års 

jubileet til Christiania Lodge. Hun er medlem av Peer Gynt Lodge i Los Angeles, men er nå bosatt i Sande. Og hun bar stolt sin 50 

års medlemskapsnål. Og dette får meg til å minne dere om at på vårt desembermøte skal også mange av våre medlemmer ha nål for 

lang og tro tjeneste som medlem. 20 medlemmer skal ha alt fra 5 til 40 års nål. De det gjelder får eget brev om dette i god tid. Men 

du kan jo sjekke medlemskortet så finner du ut hvor lenge du har vært medlem og når det er din tur til å få litt heder og ære. 

På medlemsmøtet i oktober ble det opplyst at banken nå begynner å bli ferdig med oppussingen. I den anledning var representanter 

for de foreninger som tidligere leide der invitert til litt omvisning og informasjon. Det blir ikke lenger anledning til å leie kantina i 2. 

etg, men det er avsatt plass nede i selve banklokalet som de ønsker at foreningene skal bruke. I utgangspunktet var det bare ment å 

være sitteplasser der, men etter at de tilstedeværende hadde kommet med sine synspunkter, kan det være at det blir satt ut noen bord. 

Det blir heller ikke adgang til kjøkken, kun en kaffemaskin. Denne har til gjengjeld mange ulike kaffevarianter, men tar bare en kopp 

av gangen. Alternativ er å ta med seg kaffekanner. Det er heller ikke servise/bestikk der, så det må brukes papp/plast. Det eneste 

positive jeg kan se er muligheten for å kunne bruke offentlig transport, men det går jo an å samkjøre dit vi har møter og arrangemen-

ter uansett hvor de holder til.  Dersom du er på Teie Torg i bankens åpningstid kan du jo ta en tur inn å kikke selv. Det er plassen til 

venstre for inngangsdøra, rundt den hvite ”bardisken” og vinduene ut mot Smidsrødveien som er tiltenkt foreningene. Det hadde  jo 

vært hyggelig om flere hadde gjort seg opp en mening om det passer til vårt behov. 

11. november feirer Canada Remembrance Day (noen regioner) og samme dag feires Veterans Day i USA Begge dager til minne om 

de som har falt under kriger og 28/11 er det Thanksgivings Day i USA. I Norge feires farsdag 10. november. Og ellers er jo opp til 

enhver å finne på noen en ønsker å feire og ta en fest på. Bursdager, bryllupsdager, dekkskift, første snøfall, osv. Bruk fantasien selv. 

Så håper jeg dere husker at påmeldingsfristen til vår Thanksgiving er 1. november og selve festen avholdes lørdag 9. november. Vi 

sees vel både der og på vårt medlemsmøte den 12. november. Da ønsker jeg alle en god fest og et godt valg.  Sven-Anders, red. 

Skogfjorden 2014 Har du barn eller barnebarn som ønsker å reise på språkleir i Minnesota kommende sommer ? Med-

lemmer av Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for barn eller barnebarn som ønsker et 2 eller 4 ukers opp-

hold ved Concordia Language Villages (Skogfjorden) i Bemidji, Minnesota. Dato for leirene i 2014 er 23 juni - 5 juli for 2 uker og 

23 juni - 19 juli for 4 ukers opphold. Det kan søkes om stipend både fra Concordia Language Villages (CLV) og fra den lokale 

lodgen i Sons of Norway. De som reiser får også reisestøtte fra Distrikt-8. Stipendene fra CLV blir fordelt av distriktet og det kan 

oppnås opptil kr. 7 - 8000.- tilsammen. 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. 15 juni. Søknadsfrist for stipendene er 1. desember 2013.  Søknadsfrist for 

deltakelse på leirene generelt er 1 februar 2013, men de som melder seg på leiren innen 1 desember får også fordeler som Early Bird, 

d.v.s. billigere deltaker avgift. Du finner opplysninger om dette ved å gå inn på internett, www.ConcordiaLanguageVillages.org .For 

ungdommer som blir innvilget stipend må det betales et depositum som dekker avbestillingsgebyret for oppholdet på leiren. For mer 

informasjon, kontakt J. Hansen, 95971404, johanne.hansen@sornestunet.no eller J. Wannebo, 41106789, julie.wannebo@gmail.com  

Julen nærmer seg og 16. og 17. nov. arrangerer Maja, Solveig og Trine julemarked i Kongslyveien 10, Eik. Her kan du 

få kjøpt hjemmebakte kaker, håndarbeid, såper, honning med mer Mer info kan du få på tlf. 48127201. Og de 3 første helgene i de-

sember er det tradisjonelt julemarked på Hassum. Her er det malerier, smykker, håndarbeider, juletrær med mer som venter på kjøpe-

re. Mer info på tlf. 33330249. Du kan også få mer info om begge arrangementene på våre arrangementer i november. 

HUSK AT ALLE LODDARK MÅ VÆRE INNLEVERT INNEN 25. NOVEMBER FOR Å VÆRE MED I TREKNINGEN 

Vi trekker på styremøte tirsdag 26. november 

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp.: Solveig Sørensen T. 33474995 toot-soe@live.no 

Sekr./red. Sven-Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no  Kasserer  Bjørn Kristiansen. T. 99105653  

bjornogkari@hotmail.no  Akt. Leder Else M. Christiansen T. 91889368. elsemarihassum@hotmail.no  Medl.sekr. Anne Lise  

Berenger  T. 92852787 annelise3140@hotmail.com Marshall Kari Bjerkgård  T. 33368884. Torild Trolsrud T. 33062934  

tor-trol@online.no Martin Bjerkgård T. 33368884 Ingunn Rosten Larsen T. 33473767 ingun.r.larsen@gmail.com 

http://www.facebook.com/pages/Sons-of-Norway-Oseberg-Lodge-8-001/212430452230536 

Hjemmeside: www.sonsofnorwayoseberg8001.no —www.sonsofnorway.com—www.sonsofnorway8.com Org.nr. 982 843 596  

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. 

    Nor-Bu Lodge 3-427 BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway NJ 3. lørd. Kl. 18.30 
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