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Onsdag 11. november kl. 19.00 er det igjen klart for 

medlemsmøte på Løkken, Farmandsveien 36 Tønsberg 
Dette blir det siste møtet på Løkken for i år. Når det gjelder desembermøtet så finner du informasjon om det litt lenger 

ned på siden.Vi begynner som alltid møtene våre med en liten forretningsdel. Denne måneden skal det velges styre for 

2021. I skrivende stund har alle, bortsett fra visepresidenten som fortsatt er i tenkeboksen sagt ja til 

gjenvalg. Men om de får ønsket sitt oppfylt, er det opp til medlemmene å bestemme. Det kan jo duk-

ke opp benkeforslag på andre kandidater. Men husk å spørre vedkommende du ønsker å foreslå 

til et verv at vedkommende er villig til å stille. Og hvis du selv kan tenke deg et verv, så be noen 

om å foreslå deg, eller bare rekk opp hånden å si at du er interessert. Etter at valget og forret-

ningsdelen er over samles vi til hyggelig samvær og kaffe og snitter En liten utlodning blir det 

også. Hvis du har mulighet for å ta med en liten gevinst så hadde det vært hyggelig. Jo flere 

gevinster vi har, desto flere glade vinnere er det som går hjem ved møtets slutt. 

Som det ble opplyst om på septembermøtet så blir det ingen Thanksgivingsfest i år slik situasjo-

nen er for tiden. 

Skulle det komme nye nasjonale eller lokale forskrifter i forbindelse nye innskrenkelser vil vi gi beskjed pr. telefon eller 

e-post i så god tid som mulig men jeg håper vi sees onsdag 11. november kl. 19.00 

Mandag 7. desember kl. 16.00 blir det 

julemøte på Flykafeen, Åshaugveien 153 
Vi har fått et stort rom for oss selv i underetasjen. Her er det normalt plass til 70 perso-

ner. Det enkleste er å parkere rett til høyre når du kjører inn på området. Det er egen 

inngang til underetasjen her. Når vi er sikre på at alle har kommet går opp i kafeen og 

forsyner oss med det vi ønsker å spise. Det er julebuffet så her burde alle finne noe de 

liker. Hver og en betaler for seg i kassen før de går å forsyner seg. Prisen for buffeen 

inkl. dessert og kaffe er kr. 245,-. Drikke til maten kommer i tillegg. Etter at alle har 

gått både 1, 2 og kanskje 3 ganger rundt buffeen og forsynt seg med mat og dessert blir det litt informasjon (hvis det er 

kommet noe), hyggelig prat og utdeling av pins til de som har vært medlem i mange år. De det gjelder vil få egen invita-

sjon til møtet Det blir satt frem kaffe nede i lokalet så lenge vi holder på. Mer informasjon kommer i medlemsavisa for 

desember, men hold allerede nå av datoen 7. desember kl. 16.00 

Vår Flittige Liser har sitt neste møte tirsdag 24. november kl. 14.00 hos Erna Hassum, 

Trapesveien 18, 3114 Tønsberg. Er det noe du lurer på så ta kontakt mer Erna på tlf. 41321722 eller på 

medlemsmøtet den 11/11. Her kan dere jo også avtale samkjøring. 

Julemøtet avholdes fredag 11. desember kl. 17.00 hos Brit Wenche Kibsgaard, Skonnertveien 11A, 

3138 Skallestad. Pga. matbestilling er det fint om du kan gi Brit Wencke beskjed på tlf. 41329718 eller 

på et møte om du kommer. 

Vi gratulerer 5/11 Arild Hassum og 14/11 Kjell 

 Thorbjørn Steinhaug      
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Redaktørens betraktninger 
Vi har allerede kommet til årets nest siste måned. Selv om Norge og resten av verden har sett annerledes ut siden mars, 

synes jeg tiden har gått fort. Kanskje fordi vi alle har måttet lage nye rutiner og endret alle de planene vi hadde for dette 

året. Selv om vi har det godt i Norge og gjerne kan ta et år til med hjemmeferie og bruke tiden på annet enn å reise ver-

den rundt, håper jeg jo at vi kan få bukt med denne pandemien og begynne å leve litt mer normalt igjen. 

Som dere vet ble det fra 1/1 –20 innført en såkalt familiekontingent. Det betyr at hvis det bor 2 eller flere medlemmer på 

samme adresse blir kontingenten den samme. Et problem som kan oppstå er hvis det medlemmet som får kontingentkra-

vet tilsendt av en eller annen grunn ikke ønsker å være medlem lenger og bare unnlater å betale, blir alle medlemmene 

på den adressen også strøket. Det er derfor viktig å gi beskjed til styret om hvem som skal strykes slik at de andre med-

lemmene kan få tilsendt ny innbetalingsgiro. De fleste medlemmene i Oseberg har forfall den 1/1, så det er nok ikke 

lenge før giroene for innbetaling dumper ned i postkassene. Det er også viktig at dere sørger for at lodgen alltid har den 

korrekte postadressen deres slik at medlemsavis, kontingent og annet kommer frem dit det skal. 

November er som kjent valgmåned. Det mest omtalte valget er det vel som finner sted i USA tirsdag 3/11 men det skal 

jeg forbigå i stillhet her. Mer viktig er valgene som skal foregå i vår lodge og i alle Sons of Norways ca. 320 lodger i 

USA, Canada og Norge. Uten et styre som har medlemmene i ryggen kan ikke en lodge overleve. Jeg håper derfor at 

dere møter opp på medlemsmøtet den 11/11 og stemmer frem det styret dere mener gjør lodgen sterk og levedyktig. 

Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land ser vi at vi Norge er det 2 merkedager opp-

ført, nemlig Farsdag 8/11 og Første søndag i advent 29/11. I Canada er det slutt på 

sommertid 1/11. Samme dag er det All Saint`s Day og 2/11 er det All Souls Day. 

11/11 er det i mange områder Remembrance Day, 14/11 Diwali/Deepavali og 29/11 

First Sunday of Advent. Blar vi over til kalenderen for USA finner vi at 1/11 er det 

Allhelgensdag og slutt på sommertiden. 2/11 Allesjelersdag. 3/11 er det valgdag. 

10/11 Grunnlegging av Marine Corps, 11/11 Veterandagen, 14/11 Diwali/Deepavali, 

26/11 Høsttakkefest, 27/11 Lokal offentlig fridag i Georgia, 27/11 President-dagen 

(New Mexico), 27/11 Lincolns fødselsdag (Indiaina), 27/11 Family Day (Louisiana), 

27/11 Black Friday, 27/11 Amerikanske indianeres kulturarvdag (Maryland), 29/11 

Første søndag i advent og 30/11 Cyber Monday. Vil dere finne ut mer om hva disse 

dagene står for, kan dere jo bare ta et søk på Google. 

Håper vi sees onsdag 11. november kl. 19.00 på Løkken.       Sven Anders, red 

D8 styret har hatt styremøte i Arendal 2.-4. oktober. Her er et kort utdrag av 

det som skjedde der. Som nevnt tidligere har det vært noen utskiftninger i styret og 

det nye styret har nå konstituert seg. Det består nå av president Tor Arild Halvorsen, 

Dalbuen Lodge 8-002, visepresident Ole Hillestad, Christiania Lodge 8-004, kasserer 

Jens Inge Bjørkja, Ryfylke lodge 8-023 og sekretær Caroline Volla Moberget, Hamar 

Lodge 8-017. Ryfylke Lodge 8-023 som skulle ha arrangert D8-kongressen i 2020 har 

sagt seg villig til å arrangere kongressen samme sted i 2022. Når det gjelder spørsmå-

let om hvor den internasjonale kongressen skal avholdes på Hamar eller i Minneapo-

lis i 2022 er ikke avklart ennå.  Birkebeiner Lodge 8-012 ble formelt nedlagt fra og med 26/9 –20. Lodgens eiendeler og 

verdier blir overført til D8. Ski for Light 2021 er avlyst grunnet Covid-19. Hva som skjer med Skogfjorden språkleir 

som pleier å avholdes i juni/juli er ikke avklart ennå. D8 sekretæren vil sende ut mer informasjon så snart hun vet mer. 

Som kjent har delegatene som ble valgt i 2018 fått forlenget sitt mandat frem til 2022. Det har vært avholdt avstemning 

via nett i 2 saker, og av 38 stemmer har 32 stemt ja, med unntak i sak 19/20 hvor 3 stemmer stemte nei. Utpeking av 

nominasjonskomite for D8 kongressen i 2022 blir utsatt til høstmøtet 2021. Lully Hillestad, Christiania Lodge 8-004 

fortsetter som Tubfrim ansvarlig. D8 er nå en av få lodger i SoN som fortsatt samler inn brukte frimerker til Tubfrim. 

Carl Johan Holm gir seg om mottaker av ringer og D8 sender en blomst som takk for innsatsen. Vi har fått ny kontakt-

person, men medlemmene fortsetter å levere til lodgens lokale kontakt, som så leverer videre til den nye kontaktperso-

nen. Informasjon om nettutstillingen om foreningen Sons of Norway, som utarbeides av Norsk Utvandrermuseum v/

Terje Halse Joranger sendes ut til lodgene av D8 sekretær. Vårmøtet er foreslått avholdt på Hamar 23.-25. april 2021. 

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 
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