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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. Med dagens restriksjoner er det plass til 40 personer, så det skulle ikke være prob-

lemer å holde den avstand som anbefales. 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 vi 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 med mat og drikke. 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 er det tid for å gjøre noe som vi har måttet utsette pga. den situa-

sjonen vi er for tiden. Det må velges ny visepresident og hvis det skulle dukke opp benkeforslag på de stillingene som 

det sittende styret allerede har sagt ja til å fortsette i, må det foretas valg mellom kandidatene. Det skal også deles ut pins 

til de medlemmene som har vært medlem i mange år. De det gjelder vil få egen invitasjon til møtet, men de det gjelder 

er: 40 års medlemskap: Frode Kr. Hagen, 35 år: Else Mari Christiansen, 30 år: Nils O. Opland og Jan W. Thorsen, 20 år: 

Gunn E. Borge, 10 år: Turid og Frits Dalby og 5 års medlemskap har Oddveig Borgan Hansen. Og en liten utlodning blir 

det også, så hvis du har anledning til å ta med en liten gevinst hadde det vært hyggelig. Kanskje er det mange som kan gå 

hjem med en liten førjulsgave. Det blir satt frem kaffe nede i lokalet så lenge vi holder på. Håper vi sees, det er ingen 

påmelding.  

Digital utstilling Norsk Utvandrermuseum i samarbeid med Granby gård v/ Ingeer Granby og Hamar Lodge 

starter nå opp med å lage en nettutstilling om foreningen Sons of Norway. Første del av utstillingen er ment å åpne 15. 

mars 2021. I utgangspunktet var dette ment å være en fysisk utstilling som skulle være klar til kongressen 2020. 

For å få dette til er vi interessert i å komme i kontakt med personer innen D8 som sitter på hisstorisk stoff fra  da D8 bble 

et eget disrikt og frem til dags dato. Vi er og interessert i å høre hva SoN har betydd for den enkelte lodge, dets medlem-

mer og næmiljøet der lodgene hører hjemme. Historisk  stoff fra nåværende og nedlagte lodger. For å få gjennomført 

dette prosjektet håper vi at lodgene og dets medlemmer rundt i landet hjelper så godt dere kan. Vi er veldig interessert i å 

komme i kontakt med personer som sitter inne med relevant stoff. Den som har stoff å komme med eller om du vet om 

personer som det kan være verdt for oss å ta kontakt med så kontakt Knut Einar Volla, tlf 95 99 38 51 mail kevol-

la.68@gmail.com  For at vi skal ha tid til å ta tak i stoff så ber vi om at de som har noe å bidra med gjør det innen 1. de-

sember. Med hilsen Knut Einar Volla 

Skogfjorden 2021: I forhold til informasjon om det i det hele tatt kommer til å bli arrangert noen Skogfjorden 

Camp i Minnesota til sommeren, så har ikke jeg klart å finne noe fra Skogfjorden. Tatt i betraktning den situasjonen vi 

nå står ovenfor med tanke på Covid-19 og økende smitte, ble det diskutert på distriktstyremøtet at det mest sannsynligvis 

ikke ble noen camp i 2021. Vi anser det i hvert fall ikke forsvarlig å skulle sende over noen sommeren 2021, og velger 

derfor ikke inkludere mer informasjon om påmelding o.l. Om det skulle dukke opp noe fra Skogfjorden, vil jeg selvføl-

gelig informere dere om dette. Mvh. Caroline Volla Moberget D8 sekretær Sons of Norway  

Vi gratulerer 3/12 Frode Kristian Hagen, 3/12 Hanne M. Solem, 3/12 Laila 

 Krüger, 20/12 Aage Rosland, 24/12 Marit Ferner 
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——————————————————————————————————————————————————————————— 

Redaktørens betraktninger 
Til tross for at dette har vært et år ingen av oss har opplevd før, er vi snart ved veis ende med 2020. Hva 2021 vil bringe 

oss er det for tidlig å si, men ut fra de nyhetene som kommer er det jo et håp om at 2021 kan bli noe bedre, i hvert fall 

mot slutten av året. 

Som dere ser på 1. siden blir det julemøte mandag 7. desember kl. 16.00 på Flykafeen. Dette er jo et offentlig spisested 

som må følge de strenge restriksjoner som gjelder for slike steder, så her skulle det være trygt å komme. Selv om vi opp-

fordres til å holde oss mye hjemme, har vi allikevel godt av å komme ut å se og oppleve litt annet enn hjemmets 4 veg-

ger. Så jeg håper dere benytter denne sjansen til å få en hyggelig førjulskveld sammen med gode venner. Det har dess-

verre ikke blitt alt for mange anledninger til det i løpet av året. Som dere ser er det noen saker som må behandles, men i 

hovedsak skal dette være en kveld med god mat og hyggelig samvær med gode venner i Oseberg Lodge. 

Når det gjelder hva kalenderen sier årets siste måned så er det i Norge var adventssøndagene og jule– og nyttårsdagene 

som er nevnt. På den canadiske kalenderen finner vi 8/12 Feast of the Immaculate Conception, 11/11 First Day of Ha-

nukkah og Anniversary of the Statue of Westminster. Det var i 1931 at vedtekene i Westminster ble underegnet og på 

årsdagen heises ”Royal Union”, kjent som ”Union Jack” opp sammen med det canadiske flagget på føderale bygninger, 

flyplasser, militære baser og andre offentlige bgninger og etablissementer i Canada fra soloppgang til solnedgang. Det 

canadiske flagget har alltid forrang og blir aldri erstattet av Union Jack. Det må derfor alltid være 2 flaggstenger på ste-

det for at dette skal kunne gjennomføres. 18/12 Last day of Hanukkah, 21/12 December Solstice og de faste høytidsda-

gene for jule– og nyttårshelgen. Tar vi en titt på den amerikanske kalenderen finner vi 1/12 Rosa Parks dag (Ohioog Ore-

gon), 6/12 Sankt Nikolaus dag, 7/12 Pearl Harbor Minnedag, 8/12 Maria unnfangelsesdag, 11/12 Første dag av hanukka, 

12/12 Feast of Our Lady of Guadalupe, 13/12 Nasjonalgardens Grunnleggingsdag. Nasjonalgarden utgjør en stor del av 

USA`s militære reserve. Det ble etablert ved militsvedtaket i 1903, som samlet de ulike delstatsmilitsene i en nasjonal 

struktur. 15/12 Bill of Rights dag. Bill of Rights (Loven om rettigheter) er de ti første tilleggene til USA`s grunnlov. 

Lovforslaget om opprinnelig fra James Madison i 1789 og trådte i kraft den 15. desember 1791 etter å ha blitt ratifisert 

av 3/4 av de amerikanske delstatene. The Bill of Rights begrenser handlingsrommet til de føderale myndighetene og ga-

ranterer det amerikanske folket rettigheter som ytringsfrihet, religionsfrihet, trykkefrihet, rettssikkerhet og organisasjons-

frihet. Bill of Rights gjør det også klart at alt som ikke spesifikt omtales i grunnloven skal være saker som avgjøres av de 

enkelte delstater og deres innbyggere. 17/12 Panmerikansk luftfartsdag, 17/12 Wright-brødrenes dag. Wilbur og Orville 

Wright var 2 amerikanske luftfartspioner som gjennomførte den første dokumenterte vellykkede flygningen med et mo-

torfly. 17. desember 1903 foretok de fire flygninger med dette flyet, hvorav den lengste varte i 59 sekunder.  18/12 Ha-

nukka siste dag og selvfølgelig de faste dagene den siste uken av året. Vil du vite mer om disse dagene, ta et søk på 

Google. Da gjenstår det bare å ønske alle velkommen til julemøtet den 7/12 kl. 16.00 på Flykafeen.       Sven Anders, red. 

God Jul og 

 Godt Nytt år 

ønskes alle medlemmer 

og deres familier 

i Oseberg Lodge 8-001 

og alle andre lodger i 

Norge, USA og Canada 
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

