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Onsdag 13. november kl. 19.00 er det igjen tid for 

medlemsmøte på Eik Speiderhus, Sildreveien Eik 
Årets neste siste medlemsmøte ligger foran oss. Men før det har vi hatt vår tradisjonelle Thanksgivingsfest 

som jeg håper dere har meldt dere på. Som vanlig blir det en liten forretningsdel og en av de faste postene i 

november er 

VALG PÅ STYRE FOR 2020 
Og det blir selvfølgelig hyggelig prat rundt bordene, kaffe og noe å bite i og en liten utlodning. Fint om du har 

anledning til å ta med en liten gevinst. Jo flere gevinster, desto flere glade vinnere. Håper vi sees. 

Thanksgivingfest på Eik Speiderhus  

lørdag 9. november kl. 18.30 
Tradisjonen tro samles vi på Eik Speiderhus lørdag 9. november fra kl. 

18.30 for å feire Thanskgiving sammen. Det blir servert kalkun med tilbe-

hør, dessert, kaffe og kaker. Pris for dette er kr. 350,- (drikke ikke ink-

ludert). Øl og mineralvann kan kjøpes for en rimelig penge. Ønsker 

du noe annet å drikke til maten eller utover kvelden må det tas med 

selv. Her er alle hjertelig velkommen, så ta gjerne med andre familie-

medlemmer, en venn, en nabo, en arbeidskamerat osv. som ønsker å dele 

kvelden med oss, så er det bare å melde dem på. Vi satser på en hyggelig kveld med god mat og hyggelig sel-

skap. Bindende påmelding innen 1. november til Else Mari Christiansen tlf. 91889368 eller til Solveig på 

tlf. 48127201 

Våre Flittige Liser har sitt neste møte tirsdag 19. november til vanlig tid hos Wenche Jacob-

sen, Ilebekkeveien  48, 3114 Tønsberg. Er det noe du lurer på, så ta kontakt på medlemsmøtet 

13/11. Her kan en jo også avtale eventuell samkjøring. Desembermøtet (julemøtet) avholdes fredag 

13. desember hos Solveig Sørensen,  Åsane 25 E, 3231 Sandefjord. Pga. matbestillingen til dette 

møtet er det fint om du gir beskjed til Solveig på tlf. 48064201 eller på et medlemsmøte. 

Bowling spiller vi hver fredag fra kl. 18.00 på Vallø Bowling. Her er alle velkommen, unge som voksne. 

Sko og kule får du lånt i hallen, så du trenger ikke ha med noe utstyr selv. Kom som du er. Og hvis du bare 

ønsker å ta en kopp kaffe sammen med oss er du hjertelig velkommen til det. Her er det det sosiale som teller 

mest. 

Nye medlemmer På vårt oktobermøte ble følgende tatt opp som nye medlemmer av lodgen: Ellen 

Beate og Eyvind Wold, Undrumsdal og Linn Beate Jørstad, Tolvsrød. Vi ønsker dem velkommen og håper de 

får glede av medlemskapet i Sons of Norway/Oseberg Lodge 8-001 

Vi gratulerer 5/11 Arild Hassum, 14/11 Kjell Torbjørn  

Steinhaug,  

 

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 
Årets neste siste måned ligger foran, og i løpet av november skal vi feire Thanksgiving og ha medlemsmøte med valg av styre for 

2020. Håper alle har tatt vel imot henvendelsene fra nominasjonskomiteen angående spørsmålet om å ta et verv i 2020. Den listen 

som Nominasjonskomiteen legger fra på medlemsmøtet er ikke den endelige fasiten. Det er fullt mulig å komme med benkeforslag 

på møtet, men husk at ikke nominerer noen uten at du vet at er villige til å stille til valg. Valg og innsettelse vil foregå på medlems-

møtet den 11. desember. 

For mange amerikanere er Thanksgiving en viktigere familiebegivenhet enn julen. Og derfor er det mange som tror at Thanksgiving 

er en amerikansk ”oppfinnelse” Men det er det ikke. Mange land i Europa hadde ulike former for høsttakkefest som immigrantene  i 

USA og Canada brakte med seg. Ifølge amerikansk tradisjon kan thnksgiving føres tilbake til den engelske kolonien i Plymouth, de 

såkalte pilgreimsfedrene, som feiret en høsttakkefest i 1621. Ifølge den myteomspunnende feiringen deltok det også representanter 

fra wamponoeg-stammen. De tok folkegruppene spiste og drakk samme og sosialiserte så godt at det hersket fred til en alvorlig krig 

brøt ut på 1670-tallet. Innvandrerne fra New England hadde for vane å feire thanksgiving for å takke Gud, enten foranledningen var 

en militær seier eller at det var slutt på en tørkeperiode. I sørstatene var det liten interesse for å feire thanksgiving. Etter en langvarig 

kampanje klarte redaktøren av Godey`s Lady Book, Sdara Joseph hale, å overbeviste den amerikanske president om at thanksgiving 

burde bli en nasjonal høytidsdag. 3. oktober 1863 proklamerte president Abraham Lincoln at en nasjonal thanksgiving skulle feires 

den siste torsdag i november. Etter en del frem og tilbake fastsatte president Franklin D. Roosevelt dato for feiringen til den fjerde 

torsdag i noember. Thanksgiving er fridag for alle i USA. Dagen etter, Black Friday, innleder julehandelen med tilbudsvarer. 

Tar vi en titt på kalenderen ser vi at i Norge Farsdag 10. november. I Canada er følgende dager notert: 1/11 All Saits`Day, 2/11 All 

Souls`Day, 3/11 Daylight Saving times ends, 10/11 Remembrance Day. I USA har du mulighet for å springe New York Maraton 

3/11, 10/11 er det Grunnleggingen av Marine Corps, 11/11 Veterans Day, 28/11 Høsttakkefest og 29/11 Black Friday.  

Før i tiden het at Posten skal frem, men fra neste år før vi kanskje posten annenhver dag, eller kanskje sjeldnere. Jeg vil derfor opp-

fordre alle som i dag mottar medlemsavisa i postkasse, og som har mulighet for å få den på mail, om å sende meg mailadressen så 

skal dere få avisa raskere og mer fargerik enn den svarte kopien dere får i postkassa i dag. Og da vil lodgen også spare en del penger 

på porto. Da vil jeg bare til slutt minne dere om fristen for å melde seg på til Thanksgivingsfesten vår lørdag 9. november og at vi 

sees på medlemsmøtet onsdag 13. november kl. 19.00 på Eik Speiderhus.                     Sven Anders, redaktør 

 Jakten på Boksringenes Herre, er kåret til Europas beste radiodokumenterserie 2019 
NRK Radio har i våres publisert en serie på fem episoder som i stor grad handler om Thailand. 

Det dreier seg om norsk og dansk innsamling av boksringer for å finansiere proteser til fattige thaier. Grete Strøm forteller her om 

den merkelige saken. Innsamling av boksringer har foregått i Norge i godt og vel 13 år, og det er dokumentert blant annet av Thai-

lands Tidende i fjor – at lønnsomheten i dette er heller dårlig, for du trenger ca. 3200 boksringer for få en kilo, og kiloprisen for det-

te skrapmetallet er mindre enn ti kroner.Det er derfor et lite mysterium hvorfor innsamlingen av boksringer fortsatt pågår over det 

ganske land. De som samler inn boksringer er veldig klare i sin tale om at de ønsker å fortsette med dette. De liker å samle inn boks-

ringer, og blir det mange nok ringer, så blir det også noen kroner av det. Boksringene sendes ikke lenger til Thailand, men til Dan-

mark, hvor de renses, sorteres og selges som skrapmetall til høystbydende. Overskuddet går i all hovedsak til thailandske funksjons-

hemmede som ikke har råd til en protese. Det er mange år siden metall fra boksringer ble benyttet i selve produksjonen av protesene. 

Tidligere ble ringene sendt til Thailand for å bli omsmel-

tet der, før det thailandske tollvesenet begynte å forlange 

toll på forsendelsen, noe som også andre veldedige orga-

nisasjoner  –  som bl.a. de som sendte rullestoler etc.  –  

har fått erfare. Blant annet Carl Johan Holm er intervjuet 

i denne programserien som du kan høre på NRK Radio 

og podkast. 

20. november 1982 ble Sons of Norway`s 8. 

distrikt etablert i Kristiansand. Det var 3 lodger som dan-

net grunnlaget for D8, nemlig Oseberg Lodge 8-001, 

Tønsberg, Hjalmar Johansen Lodge 8-002, Skien og 

Bernt Balchen Lodge 8-003 Kristiansand. Her ser vi 

spente medlemmer og 2 stramme karer som venter på at 

den offisielle høytideligheten skal begynne. Og noen 

skarpsynte lesere vil kanskje dra kjensel på noen av de 

pent pyntede damene og herrene som snart skal innsettes 

som D8`første styre. 

Fredriksten Lodge 3-125 Sons of Norway Hall, 187 State Rd. Andalusia, Pennsylvania 19020 -  2. lørdag kl. 13.00 

Myrmarken Lodge 5-609 Faith Church, 207 S. Cherry Ave., Marshfield, Wisconsin 54449 - 2. lørdag kl. 9.00  

Nor-Bu Lodge 3-427  BUL Cabin 21 Oslo Dr. Lake Telemark Rockaway New Jersey 07866 -  3. lørdag kl. 18.30 

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

