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Onsdag 14. november kl. 19.00 er alle igjen hjertelig velkommen til medlemsmøte på Eik Speiderhus, Sildrevn.
Nå som høsten og kjøligere kvelder har tatt over kan det være godt å komme innendørs og ha en hyggelig kveld med gode venner.
Som vanlig begynner vi møtene med den obligatoriske forretningsdelen. Denne kvelden skal vi velge nytt styre. Nominasjonskomiteens forslag finner du et annet sted. Og vi går gjennom de faste postene.
Og det blir selvfølgelig kaffe og noe å bite i mens praten går livlig rundt bordene. Og en liten utlodning blir det også.

Nominasjonskomiteen

la på oktobermøtet frem sitt forslag til styre for 2019. President: ingen kandidat. Visepresident: Liv Høvring, ny. Sekretær: Turid Dalby, ny. Kasserer: Bjarne Rolland, gj.v. Aktivitetsleder: Arild Hassum, ny. Det foreslås
gjenvalg av marshallene Kari og Martin Bjerkgård og Wenche Jabosen. Else Mari Christiansen foreslås som ny marshall. Utenom
styret foreslås det også gjenvalg av redaktør Sven A. Kjønnerød. På novembermøtet kan det legges frem benkeforslag på andre kandidater, men husk å spørre om vedkommende er villig til å ta et verv før du foreslår noen. Du kan også ta kontakt med nominasjonskomiteen på forhånd å tilby din tjeneste til noen av vervene. Du kan ringe Arild 98009312, Erna 41321722 eller Birger 90614441.

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 Håper vi sees til nok en
hyggelig thanksgivingfest i Oseberg Lodge.

USA-Experten

OK Reiser feirer 50 år og inviterer til en jubileumstur til New York, byen hvor det hele startet
for 50 år siden. Turen foregår i tiden 30. mars—3. april (hjemme i Norge 4. april) Pris kun kr. 9.790,- pr. p. som inkluderer fly Sola — New York. Overnatting i delt dobbeltrom på Edison Hotel, busstransfer t/r flyplass/hotell. Vår egen reiseleder fra OK Reiser på hele turen. Hotellet ligger sentralt på Manhatten like ved Times Square. For dem som ikke har
vært i New York tidligere, eller som ikke vil utforske byen på egenhånd, er det laget en opplevelsespakke som koster kr.
1590,- p.p. Den inneholder Guidet tur til Frihetsgudinnen og Ellis Island, Piknik og omvisning i Central Park, besøk i
Sjømannskirken, besøk på 9/11 Memorial Museum og Ground Zero. Gåtur over Brooklyn Bridge inkl. verdens beste
pizza på Grimaldis i Brooklyn. Deltakerne betaler et depositum på kr. 1000,- p.p. ved påmelding. Restbetalling gjøres i
februar 2019. Begrenset plasser—max 40 personer. Bestill allerede i dag: Mail: firmapost@usaexperten.no tlf.
38350204. www.usaexperten.no

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 5/11 Arild 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

Pres. Solveig Sende Kjønnerød. T. 48127201 solveig.kjonnerod@sf-nett.no Vp. Torild Trolsrud T. 91639684 tor-trol@online.no Sekr./red.
Sven Anders Kjønnerød T. 94982981 sven-anders.kjonnerod@sf-nett.no Kasserer Bjarne Rolland T. 91576042
bjarne.rolland.br@gmail.com Akt. Leder Else Mari Christiansen T. 91889368 elsemarihassum@hotmail.no Marshaller: Kari Bjerkgård
T. 48286207. Martin Bjerkgård T. 92638316 Arild Hassum T. 98009312 Wenche Jacobsen T. 92230271
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Redaktørens betraktninger
Tiden går fort, snart er også 2018 historie. Om ikke lenge skal vi ta fatt på november, blant mange kalt for valgmåneden.
I USA er det mellomvalg til kongress og senat og rundt omkring i alle Sons of Norways lodger i Norge, USA, og Canada skal det velges nye styrer. På oktobermøtet vårt la nominasjonskomiteen frem sitt forslag for vårt neste styre. Bortsett
fra president har de klart å fylle alle plassene på en god måte. Listen over kandidater finner du på forsiden. På medlemsmøtet i november er det mulig å komme med benkeforslag. Innsettelsen av styret foregår på desembermøtet.
Men før vi kommer til medlemsmøtet skal vi feire Thanksgiving på Speiderhuset lørdag 10. november. Håper du har lyst
til å dele denne kvelden sammen med gode venner fra Skien i syd til Oslo i nord. Og hvem vet, innen fristen for påmelding går ut den 2. november er det kanskje kommet påmeldinger fra lenger syd eller lenger nord. Den som møter opp
den 10/11 får se hvem som kommer. Du kommer vel?
Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land, finner vi at i Norge er det Farsdag 11/11. I Canada er det All Saints`Day 1/11
og noen regioner feirer Remembrance Day 11/11 mens andre regioner feirer den 12/11. I 1921 vedtok Canadas parlament Armistice Day Bill som fasatte markeringen av første verdenskrig til den første mandagen i uka som 11. november
lå i. I 1931 omdøpte den canadiske regjering dagen til Remembrance Day til minne om falne soldater og satte dagen til
11/11. Dagen er offisiell fridag i seks av ti provinser og alle tre terriroiene. Det er ikke nasjonal høytidsdag, men føderalt
ansatte har fri på dagen. I USA er det Veterans Day 11/11 og 12/11 er det Veterans Day observed. Høsttakkefest feires
den 22/11. Første mandag etter den amerikanske Thanksgivingdagen (26/11) er det Cyber Monday. Denne dagen markerer starten på julehandelen over internett. Begrepet ble oppfunnet i 2005 av Ellen Davis. Også i andre land forekommer foreteelsen. I Storbritannia kalles dagen for Manic Monday (den maniske mandagen). I Sverige slo foreteelsen gjennom rundt 2010 og noen år senere har den også bredt seg til Norge.
Da gjenstår det vel bare å minne alle på at de tar vare på ringer fra brus/øl-bokser, bruke frimerker konvolutter og alt
annet som Tubfrim kan ha nytte av. Du husker vel også å gi beskjed hvis du bytter adresse, e-post adresse og telefon.
Håper vi sees både den 10/11 på Thanksgivingsfesten og på medlemsmøtet den 14/11
Sven Anders, red

Våre Flittige Liser

har sitt novembermøte hos Wenche Jacobsen Ilebrekkveien 48, 3114 Tønsberg onsdag
21. november til vanlig tid. Er det noe du lurer på kan du jo ta kontakt på tlf. 92230271 eller på medlemsmøtet den
14/11. Der kan du jo også avtale eventuell samkjøring.
Julemøtet finner sted hos Solveig Sende Kjønnerød, Kongslysveien 10 fredag 14. desember, Av hensyn til matbestillingen denne kvelden er det fint om du kan gi beskjed på tlf. 48127201 om du kommer. Mer info om dette i neste avis.

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 2019 i er:
24. juni—6. juli 2019 for 2 ukers opphold og 24. juni—20. juli for 4 ukers opphold. Det kan søkes om stipend både fra
Concordia Language Villes (CLV) og fra din lokale lodge i Sons of Norway. De som reiser får også reisestøtte fra D8.
Stipendene fra CLV blir fordelt av distriktet og det kan oppnås opptil kr. 7-8000 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 avreise fra Norge ca. 16. juni 2019.
Søknadsfrist for stipendene er 1. desember 2018. Søknadsfrist for deltakelse på leirene generelt er 1. februar 2019, men
de som melder seg på innen 1. desember vil få fordeler som Early Bird, dvs. billigere deltakeravgift. Du finner opplysninger om dette ved å gå inn på nettsidene deres, www.ConcordiaLanguageVilleages.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 Juli Wannebo, tlf. 41106489 eller e-post: julie.wannebo@gmail.com

Marsjkonkurransen

som D8 har satt i gang har fått en litt treg start, men forehåpentligvis kommer flere
på banen etter hvert. Pr. 1/10 er resultatet som følger (/antall deltakere/antall km/gj.snitt) Oseberg 691,0/10/69,1. Haugaland 892,9/1/892,9. Dalbyen 217,5/3/72,5. Ryfylke 223,3/5/44,66, D8 styret 132,9/2/66,45. De andre lodgene hadde
ikke sendt inn noe. For Osebergs del vet jeg at mange leverte inn lister til vår visepresident på oktobermøtet, så ved neste korsvei bør vi komme bedre ut. Hvis du har resultater kan du sende dem til vår visepresident Torild Trolsrud.
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

