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Velkommen til medlemsmøte onsdag 8. november kl. 19.00 på Eik Speiderhus, Sildreveien
Som vanlig åpner vi medlemsmøtene med en liten forretningsdel. Denne gangen er det bl.a. valg som står på programmet. Men siden
det sittende styret har sagt ja til gjenvalg trenger du ikke holde deg hjemme av frykt for å bli valgt. Men selv om alle har sagt ja til
gjenvalg, er det mulighet for å komme med benkeforslag på nye kandidater. Men husk at den du foreslår må være forespurt på forhånd og sagt seg villig til å ta et verv. Ellers blir det hyggelig prat rundt bordene, kaffe og noe å bite i. En liten utlodning blir det og
kanskje blir det mulighet for å trimme hjernemusklene med en liten quiz. Hjertelig velkommen alle sammen.
På medlemsmøtet i oktober ble det vedtatt å øke inngangspene med kr. 10,-. Så f.o.m. novembermøtet koster det kr. 50,- pr. møte.

Thanksgivingfest på Eik Speiderhus
lørdag 11. 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. Og dansefoten håper vi skal få trimmet seg. I år satser vi
på lotteri og kanskje en liten amerikansk auksjon istedenfor å kaste på flaske. Bindende påmelding senest fredag 3.
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.

Våre Flittige Liser

har sitt neste møte hos Wenche Jacobsen onsdag 22. november. Wenche bor i
Ilebrekkvn. 48, 3114 Tønsberg. Er det noe du lurer på kan du ringe 33330861 eller ta kontakt på medlemsmøtet vårt den
8/11. Da kan du jo også avtale eventuell samkjøring. Julemøtet avholdes hos Kari Bjerkgård, Sildreveien 44, 3123 Tønsberg fredag 8. desember. Av hensyn til matbestilling må du gi beskjed om du kommer. Det kan du jo gjøre enten på telefon 48286207, på medlemsmøtet vårt den 8/11 eller på Flittige Lise-møtet den 22/11.

Vi gratulerer 5/11 Arild Hassum
Amerikabrev Randi Pedersdatter Holtseteren emigrerte fra Norge i 1889. Med sirlig håndskrift beskrev hun alt
hun så og opplevde på sin lange reise, og forklarte senere hvordan hun tilpasset seg sitt nye hjemsted. Brevserien hennes
strekker seg fra avreisen fra Gausdal en tidlig mars-morgen i 1889 til norske juleforberedelser i Wisconsin nesten syv år
senere. Sammen med svarbrevene hun fikk fra slekt og venner i Norge, lar amerikabrevene oss ta del i en personlig dialog og et gjensidig savn over Atlanterhavet. Hvorfor valgte nettopp hun å dra? Hva og hvem reiste hun fra? Dro hun
noen gang tilbake til Norge? Husmannsdatteren Randi ble aldri rik eller berømt i Amerika. Fortellingen om henne representerer dermed også historien til det store flertallet av dem som reiste til Amerika for å søke bedre livsvilkår. Med utgangspunkt i amerikabrevene og et rikt bildemateriale tegner forfatteren Linda Stewart et unikt tidsbilde av norsk emigranthistorie. Boka kan kjøpes i bokhandelen eller på
www.museumsforlaget.no Man kan også sende bestilling til
post@museumsforlaget.no

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
Vi har kommet frem til årets neste siste medlemsmøte. Og hos oss og alle andre lodger i Sons of Norway-systemet er det
valg på de som skal lede lodgene i 2018. Som kjent ble det ikke valgt noen nominasjonskomite på septembermøtet, men
hele det sittende styret sa seg villig til å ta gjenvalg. Men det betyr ikke at ikke andre som ønsker det kan stille opp og
utfordre det sittende styret. Det hadde vært veldig hyggelig om vi kunne fått til en kampvotering om et eller flere styreverv. Det er det lenge siden vi har hatt i Oseberg.
På oktobermøtet hadde vi besøk av Silje Hassum som kom for å takke for støtten hun fikk til sitt studie/praksisopphold i
Athen. Vi fikk se flotte bilder og høre om hvordan mindreårige flyktninger som kom over havet til Hellas hadde det.
På medlemsmøtet i oktober hadde vi også en liten diskusjon om hvorvidt vi skulle øke kontingenten eller inngangspengene på medlemsmøtene våre. Siden det er lenge siden vi har økt inngangspengene, ble det vedtatt å øke denne med kr.
10,-. Så f.o.m novembermøtet koster det kr. 50,- å komme inn på medlemsmøtene. Vi har også bestemt oss for å at
lodgen skal få Vipps. Dette er jo et betalingsmiddel som blir tatt mer og mer i bruk. Om det kommer i bruk før medlemsmøtet i november, tør jeg ikke love. Men snart skal kan du dra på medlemsmøtene uten kontanter. Da kan du både betale
inngangspenger og kjøpe lodder med hjelp av Vipps. For de som har mulighet for det, for alle oss andre tar vår kasserer
fortsatt i mot klingende mynt eller knitriende sedler.
Tar vi en titt på våre 3 lands kalendere er det bare Farsdagen den 12/11 som står oppført i Norge. I USA er det Veterans
Day den 11/11, 12/11 er det Høsttakkefest og 27/11 er det Cyber Monday. Cyber Monday kalles første mandag etter den
amerikanske thanksgivingdagen og markerer starten på julehandelen på internett. Begrepet ble oppfunnet i 2005 av Ellen
Davis siden trenden startet i rundt 2002-2003. Også i andre land forekommer foreteelsen. I Storbritannia kalles dagen
Manic Monday. I Canada feirer de All Saints` Day 1/11 og 11/11 er det Remembrance Day.
Skal vi se litt fremover mot desembermøtet så er det mange av våre medlemmer som da skal ha pins for ”lang og tro”
tjeneste. Det skal deles ut pins for alt fra 5 til 50 års medlemskap. Dere kan jo selv se på medlemskortet når dere ble
medlem, men de det gjelder vil også få et brev med påminnelse om hvor lenge de har vært medlem og invitasjon til desembermøtet. Foruten utdeling av pins skal også styret for 2018 settes inn på desembermøtet.
Så gjenstår det bare å minne om at fristen for å melde seg på til Thanksgivingsfesten er 3. november og at selve festen er
lørdag 11. november. Mer info om dette finner du forsiden av medlemsbladet.
Så håper jeg vi sees på medlemsmøtet onsdag 8. november kl. 19.00 på Eik Speiderhus.
Sven Anders, red.

Lotteriet

vårt går mot slutten Mange av medlemmene har vært flinke til skaffe gevinster og tatt med seg loddark
for å selge i nærområdet sitt. Vi skal også sitte på Meny Eiktoppen fredag 3. og lørdag 4. november så det er bare å stikke innom å hilse på våre flinke medlemmer der og kanskje kjøpe noen ekstra lodd. Dere som har tatt med loddark hjem
må huske å levere disse på medlemsmøtet onsdag 8/11 eller på Thanksgivingfesten lørdag 11/11. Vi trekker på styremøtet tirsdag 21. november.

Språkskole for ungdom i Minnesota

Har du barn eller
barnebarn i alderen 14 - 18 år som ønsker å reise på språkleir i Minnesota neste
sommer? Medlemmer av 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
2018 er: 25. Juni – 7 Juli for 2 ukers opphold og 25. juni – 21. 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. 8000.- til sammen. De som ønsker det kan også få opphold
som gjester i en amerikansk familie i Minneapolis en uke før leiren starter. Da blir det avreise fra Norge ca. 18. juni 2017. Søknadsfrist for stipendene er 1. desember 2017. Søknadsfrist for deltakelse på leirene generelt er 1. februar 2018. De som melder seg på
leiren innen 1. desember får også fordeler som Early Bird, d.v.s. billigere deltakeravgift. 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, ta kontakt med Julie Wannebo, tlf 001 612 203 5596, facetime eller e-post: julie.wannebo@gmail.com Skogfjorden har også egen facebookside: https://www.facebook.com/Skogfjorden
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

