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Lørdag 19. november kl. 17.30 blir det igjen 

Thanksgiving på Eik Speiderhus, Sildreveien 
Etter noen års opphold er det nå igjen tid for å feire Thanksgiving. Håper alle har lyst til å spi-

se litt kalkun med tilbehør igjen. Og selvfølgelig blir det karamellpudding til dessert. Kaffe og 

kaker blir det også i løpet av kvelden. Foruten god mat og hyggelig selskap blir det nok også 

tid til en liten utlodning 

Pris kr. 300,- pr. person. Det du skal drikke i løpet av kvelden 

(unntatt kaffe/te),  både med og uten prosenter må medbringes.  

Ta gjerne med en venn eller to. Bindende påmelding innen 10. 

november til Else Mari Christiansen, telefon 91889368, e-post 

elsemarichristiansen@gmail.com eller Solveig S. Kjønnerød tele-

fon 48127201, e-post solveig.kjonnerod@sf-nett.no 

Vi tar både kontanter og VIPPS. Håper vi sees. 

Medlemsmøtet i november utgår, delvis pga. vårt vanlige møtelokale er stengt pga. opp-

pussing og at vi skal ha Thanksgivingkveld uken etterpå. Valg av nytt styre som vi vanligvis har i november, 

utsettes til medlemsmøtet onsdag 14. desember som blir på Eik Speiderhus. Nominasjonskomiteen la frem 

sitt forslag på medlemsmøtet i oktober, og det ser ikke ut til å bli noen endringer i styret for 2023 hvis det ikke 

dukker opp noen benkeforslag på desembermøtet. På desembermøtet skal det også deles ut pins til våre med-

lemmer som har lang fartstid i lodgen, alt fra 15 til 55 års medlemskap skal honoreres. De det gjelder vil få 

egen innbydelse i god tid før desembermøtet. 

Våre Flittige Liser har heller ingen møter i november, men fredag 9. 

desember kl. 18.00 blir det julemøte hos Solveig Sende Kjønnerød, Kongslysveien 10, 

Eik. Som vanlig på julemøtene til våre Flittige Liser blir det bestilt julemat, men det du 

skal drikke må medtas. Fint om gir beskjed om du kommer. 

Bowlingen har sin siste bowlingkveld fredag 25. november på Vallø 

Bowing. Alle hjertelig velkommen til en bowlingkveld sammen med gode 

venner. Sko og kule får du lånt i hallen. Ta gjerne med en venn eller 2. Regner 

med at ingen har tid til å bowle i romjula, så da starter vi opp igjen med bow-

ling siste fredag i måneden fom januar 2023. 

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

Steinhaug. Desember: 3/12 Frode Kristian Hagen, 3/12 Laila Krüger, 20/12 Aage Rosland.   
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Redaktørens betraktninger 
Årets nest siste måned står for døren, og mange har vel kanskje allerede starter juleforberedelsene. 

Siden Løkken er stengt for utleie pga. oppussing blir det ikke medlemsmøte i november. Men vi skal jo tref-

fes til Thanksgivingfest lørdag 19. november kl. 17.30 på Eik Speiderhus, og der er vi jo godt kjent så ingen 

skulle vel ha noe problemer med å finne veien dit. Der skal vi også ha vårt medlemsmøte i desember. 

Hvor vi skal ha medlemsmøtene i 2023 er ennå ikke avklart, men styret jobber med saken. 

Tar vi en titt på kalenderen for våre 3 land så ser vi at i Norge er det markert for Allhelgendag 6/11, 13/11 er 

det Farsdag og 27/11 er det første søndag i advent. Fra den canadiske tar vi med oss at 1/11 er det All Soul`s 

Day, 6/11 Daylight Saving Time ends, 8/11 National Aborginal Veterans Day, 11/11 Remembrance Day, og 

27/11 First Sunday of Advent. På den amerikanske kalenderen finner vi bl.a. disse merkedagene: 1/11 First 

Day of Native American Heritage Mnth, 6/11 New York City Marathon (skal noen fra lodgen delta?), 8/11 

Valgdag, 10/11 Grunnlegging av Marine Corps, 11/11 Veterandagen, 24/11 Høsttakkefest, 25/11 Black Fri-

day, 25/11 Amerikanske urfolks kulturarvdag og 28/11 Cyber-mandag. 

Så gjenstår det bare å ønske alle medlemmer, familie og venner hjertelig velkommen til vår Thanksgivings-

fest lørdag 19. november kl. 17.30.         Sven Anders, redaktør 

Tubfrim Som sikkert noen av dere har lest så legger Tubfrim ned sitt arbeid i 2023. 

Det er trist, jeg synes det har vært et privilegium å få være kontakten med Tubfrim i alle 

år .Jeg har  vært i kontakt med Tubfrim og Kåre Myro som er leder av Tubfrim. Han takker 

der alle for alle frimerker dere har sendt inn opp gjennom årene. Så hva som skjer fremover 

med Tubfrim, alle Lodger kan sende inn frimerker til slutten av desember 2022. Jeg håper dere 

tar en innspurt her og sender inn det Lodgene samler inn  de måneder som er igjen av 2022. 

Skulle det skje at det blir en mulighet for å sende inn senere så vil jeg undersøke om dette når 

tiden nærmer seg.Med søsterlig hilsen Lully Hillestad Tubfrimansvarlig D8 

Det betyr at alle som har noe å sende til Tubfrim må ta det med enten på Thanksgivingsfesten 

eller på medlemsmøtet som avholdes onsdag 14. desember. 

Skogfjorden Jeg ønsker å informere om at Skogfjorden for første 

gang på 3 år igjen skal avholde fysisk camp sommeren 2023. Jeg lurer derfor på 

om dere kan ta det med deres respektive lodger om det er noen som kan være 

interesserte i å reise? Årets camper varer fra  2 uker: 3. juli - 15. juli  4 uker: 19. 

juni - 15. juli. Hvis det er noen som har barn, barnebarn eller oldebarn som er 

interessert, så ta kontakt med undertegnede for mer info om priser og avreisetids-

punkt. Det er mulig å søke D8 og lokallodgen om støtte. 

Mvh.  Caroline Volla Moberget  D8 sekretær  Sons of Norway  

Tlf. 90788031, e-mail caroline_volla@live.no 

Bernt Balchen (født 23. oktober 1899 i Tveit kommune i dagens Kristiansand, død 17. oktober 1973 i 

Mount Kisko, New York, USA) var en norsk, senere norskamerikansk flypioner, oppdagelsesreisende og offiser. Bal-

chen ble født på gården Myren på Drangsholt i Tveit kommune nær Kristiansand. Han var sønn av kommunelege Lau-

ritz Balchen (f. Kristiansand 1869) og Dagny Balchen (f. 1879). Fornavnet fikk han etter sin farfar, Bernt Balchen (f. 

Øvrebø/Vennesla i 1832). 

Flyver og eventyrer Bernt Balchen regnes som en av pionerene innen polarflyving. Balchen meldte seg i 1918 som 

frivillig i den finske borgerkrigen, og kjempet under Carl Gustaf Mannerheim. Han tok militært flysertifikat ved Mari-

nens Flygeskole i Horten i 1921. Deretter var han flyver i Marinens flygevåpen. 

I 1925 var han flyver på Amundsen/Ellsworth redningsaksjon til Spitsbergen. I 1926 søkte han permisjon og dro til 

Svalbard for å være reserveflyver og en del av bakkemannskapet i Ny-Ålesund da Roald Amundsen skulle dra mot 

Nordpolen med luftskipet «Norge». På Svalbard møtte Balchen Richard E. Byrd og bistod ham 

med å reparere flyet ”Josephine Ford”, en Fokker Trimotor som skulle brukes på luftferden mot 

Nordpolen. 
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