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Onsdag 14. desember kl. 18.00 ønsker vi alle hjer-

telig velkommen til vårt julemøte på Eik Speider-

hus, Sildreveien 
Ett år er snart over og det er tid for å samles til årets siste medlemsmøte. Som vanlig begynner vi 

møtet med forretningsdelen. Siden vi ikke hadde noe medlemsmøte i november, blir det valg på 

styre for 2023. Nominasjonskomiteen hadde ikke fått noen nye navn på arket når de la frem sitt 

forslag i oktober, men det sittende styret har sagt ja til å drive videre. Men hvis det dukker opp 

benkeforslag på desembermøtet er det ingen i styret som har noe i mot å overlate plassen til nye 

krefter. 

Vi har også 11 medlemmer som skal ha nål for alt fra 15 til 55 års medlemskap. De det gjelder har fått egen 

innbydelse. Håper å se riktig mange av jubilantene på desembermøtet. Vi skal også ha hyggelig samvær med 

gode venner, kose oss med snitter og kanskje synge noen julesanger. Håper alle har kommet så langt i julefor-

beredelsene at dere kan unne dere noen timers fri onsdag 14. desember. Håper vi sees. 

PS: Husk at møtet i desember er siste frist for å levere inn frimerker osv. til Tubfrim DS 

Våre Flittige Liser har sitt julemøte fredag 9. desember kl. 18.00 hos Solveig Sende Kjønnerød, 

Kongslysveien 10, Eik. Det blir bestilt julemat til alle, men drikke til maten og utover kvelden må alle ta med 

selv. Er det noe du lurer på så ta kontakt med Solveig på tlf. 48127201. 

Bowlingen tar fri i desember, men til neste år er vi igjen å treffe på Vallø Bowling siste fredag i måneden 

kl. 18.00. Første bowling blir fredag 27. januar. Sko og kule får du lånt i hallen, så det er bare å møte opp. 

Har du barn eller barnebarn i alderen 14 - 18 år som ønsker å reise på språkleir i Minnesota neste 

sommer? D8 sin sekretær, Caroline Volla Moberget, har informert om at Skogfjorden (Concordia Language 

Villages i Bemidji, Minnesota) for første gang på 3 år igjen skal avholde fysisk camp sommeren 2023. Datoe-

ne og prisene for Skogfjorden er: 

2 ukers program: 3. juli - 15. juli 2023, 2600 USD (tilsvarer ca. 28.000,- NOK i dagens kurs) - alder 12

-18 år 4 ukers program: 19. juni – 15. juli 2023, 5400 USD (tilsvarer ca. 58.000,- NOK i dagens kurs) – 

alder 13-16 år  Søknad via den lokale lodgen og D8. Søknadsfristen til lodgen og D8 bør være i januar 

2023. Det søkes pengestøtte fra Distrikt 8 og den lokale lodgen. Det er vanlig at deltakere som får reise 

støttes økonomisk av Distrikt 8 og det er vanlig at den lokale lodgen gir støtte. Det søkes også om sti-

pend fra Concordia Language Villages (CLV), men her er sekretariatet i D8 til stor hjelp. For å få delta 

og få støtte, må deltakerne være barn eller barnebarn/oldebarn av medlemmer i Sons of Norway. 

Skogfjorden språkleir er i Bemidji, helt nord i Minnesota, så det blir Minneapolis som er flyankomsten. Det 

vanlige er at det blir ordnet med skyss derfra. De som ønsker det får også opphold som gjester i en amerikansk 

vertsfamilie i Minneapolis en uke før leiren starter. Les mer på www.ConcordiaLanguageVillages.org 

Vi gratulerer Desember: 3/12 Frode Kristian Hagen, 3/12 Laila Krûger, 20/12 Aage Rosland.  

Januar: 11/1 Harald Bugge, 12/1 Brit W. Kibsgaard, 

27/1 Terryanne Reinert. 
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Det første medlemsmøtet i 2023 finner sted onsdag 11. januar kl. 18.00 
Mer info på medlemsmøtet i desember og i medlemsavisa for januar 

Noen bilder fra Thanksgivingsfesten til Oseberg Lodge 19/11 –22 
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