MEDLEMSBLAD FOR

SONS OF NORWAY DISTRIKT 8
Vårt organisasjonsnummer: 988997382
Bank: 3353 22 23259

MARS 2013 – Årgang 16 (stiftet 1997)
SONS OF NORWAY ble stiftet i
Minnesota i 1895, og fikk Norge som
distrikt nr. 8 i 1982. Foreningen har i
dag over 390 lokalforeninger/lodger i
USA (D1-D6), Canada (D7+D4) og
Norge D8. Medlemstallet totalt er
59300. I Norge er det 14 lokale
lodger i drift, med et samlet
medlemstall på ca. 1300. Vårt
fremste mål er å opprettholde
kontakten med det norske Amerika,
og arbeide for å sikre/dokumentere
emigrasjons-historien som en viktig
del av vår nyere norske historie.
Det er i dag like mange norskættede i
USA som det er nordmenn i Norge.
Fra «alle» bygder og byer i Norge
reiste folk til Amerika i tiden 1825 –
1925.
Sons of Norway’s Hjemmesider:
www.sonsofnorway.com
www.sonsofnorway8.com/

INFO
Vi satser på utlodning også
denne gang. Så styret vil sette
pris på om det var noen som
hadde anledning til å ta med seg
en gevinst til trekningen.
På forhånd mange takk.

PRESIDENTEN HAR ORDET
Kjære medlemmer i Ryfylke Lodge
Håper det står bra til med deg, og at du i likhet med mange av oss gleder deg
over de varmende solstrålene vi er overøst med de siste ukene, - nydelige
soloppganger og nedganger har frydet mangt et øye og sinn disse
vinterdagene.
Livet går på det jevne, og det gjør lodgen vår også, men ser ikke bort fra at
posetive oppdrag ligger i luften fremover. Vi har en tendens til å lette på sløret
ganske tidlig med tanke på hva vi vil presentere, - - .
Derfor også denne gangen; men det er helt frem til september 2013. Gjennom
bekjente har vi fått ”tilbud” om besøk av tidligere NRK- korrespondent og
nyhetsanker i dagsrevyen - Einar Lunde.
Vi planlegger store offentlige arrangement i Hjelmeland og Jørpeland hvor
denne Afrika-kjenneren og nyhetsmannen vil dele store opplevelser med
publikum i Strand og Hjelmeland 26. og 27. september 2013.
Det blir Sons of Norway sammen med ”passende” samarbeidspartnere som vil
stå for dette. Det er foreløpig ikke klart med hvem.
Samtidig oppfordrer jeg/vi deg til å være med i Stavanger Konserthus 5. juni
når dette prisbelønte koret fra St. Olavs College, besøker byen. Redaktøren har
laget en fin annonse i dette bladet. Der blir det mye ”sons-folk”,- meld deg på,
- bli med !!
Lykke til med neste møte på Comrod AS, bedriftsbesøk og foredrag av Marina
K. Laland.
Jeg og familien tilbringer de neste ukene på Tenerife,- hvor vi nok en gang
vinter-ferierer.
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Stikk innom og ta en prat med oss om:
• Bank og Forsikring
• Sparing og Lån
• Leasing
• M.m.
Hovedkontor: 4130 Hjelmeland
Telefon sentralbord: 51 75 44 00
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Referat fra medlemsmøte 13.02.2013 på Vaulali, Bjørheimsbygd
Tilstede: Odd Harald Olsen, Ingrid Engedal, Sigbjørn Schmidt, Solfrid Abrahamsen,
Kåre Abrahamsen. Fraværende: John Harry Hevrøy, Pål Barkve.
Visepresident Sigbjørn Schmidt ønsket velkommen til 25 medlemmer, 2 barn og
gjestene Kari og Ola Skuterud.
Kassereren opplyste at saldo på konto er kr 17183,40. Dette er inkl kr 5000 som er
øremerket til ungdomsarbeid.
Sekretæren leste takkebrev fra Carl Johan Holm, som var til samtlige lodger i
Distrikt 8. Han opplyste at siste års innsamling av ringer fra brus- og ølbokser kom
opp i 1024 kilo, og av dette stod lodgene i distriktet for 303 kilo, eller hele 30%!!!
av innsamlet kvantum. Det er overbrakt 156000,- danske kroner til Prostheses
Foundation i Bangkok. Av dette beløpet kan vi i Norge beregne å stå for ca 13%, og
mye av æren skyldes i stor grad Lodgene i Distrikt 8. Det må vi være stolte av – for
det er han.
Boken ”Rogalendinger i den amerikanske borgerkrigen”, kan kjøpes for kr 150,00.
(Halvdelen av beløpet går til lodgen, iht. avtalen av 14.11 med forfatterne da de var på

Ola Skuterud forteller om sitt og sin kone
Kari's internasjonale arbeid for Røde Kors

Kaffidrøset går. Solveig Jansen f.v., Randi
Ørsal og Helene Leirvik

Vaulali og presenterte boken.Red.)

Aktivitetslederen fortalte om St. Olaf Choir, Minnesota. Det ble stiftet av en
nordmann og besøkte Norge første gang i 1913. I år vender de ”hjem” til Norge på
sin 100-års jubileumsturne og besøker 11 konserthus/kirker i hele landet. De skal ha
konsert 5. juni i Stavanger Konserthus kl 1900. Vi har fått et ”bedriftstilbud” fra
Kulturoperatørene og prisen er kr 200,00 pr person. En samlet bestilling fra lodgen
vil gjøre det lettere å få sitte samlet som en gruppe. Påmelding kan gjøres til Odd
Harald Olsen - mob: 907 51 907 - o-haral@online.no og Solfrid Abrahamsen
482 86 374 - sab@lyse.net , innen neste møte 13. mars. Betales til kontonr.: 3353
22 23259. Det ble luftet om vi skulle spise før konserten.
Ola Skuterud fortalte om sitt og Kari's internasjonale arbeid for Røde Kors.
Organisasjonen oppstod etter slaget ved Solferino (1859) og ble dannet i 1963 av
Jean Henri Dunant. Geneve konvensjonen sier noe om hva man må gjøre/ikke gjøre
i en krigssituasjon. Røde Kors jobber der det er farlig pga krig eller naturkatastrofer.
De er i 187 forskjellige land.
Kari som er operasjonssykepleier, hadde en kollega som kom hjem fra tjeneste
ute. Hun syns det hørtes spennende ut det som han fortalte. Da svarte kollegaen;
”Det sier alle, men ingen gjør noe med det”. Det ble årsaken til at hun meldte seg for
Røde Kors. Ganske snart fikk hun tilbud om å reise til Somalia. Senere ble det
mange andre land og i forskjellige verdensdeler. Hun hjelper de mest sårbare,
kvinner, syke og barn.
Ola var hjemme og hadde en trygg og sikker jobb i en bank. Han trodde ikke at
Røde Kors hadde bruk for en bankmann, men på forespørsel så hadde de et tilbud til
han også – det var mye som skulle organiseres. Så det ble at han også reiste ut for
Røde Kors. Banken stilte seg velvillig og han hadde permisjon uten lønn i 4-5 år.
De første årene så arbeidet de i hver sine land, men senere ble det til at de var på
samme oppdrag.
Hva møter de ute, hva kan de gjøre?
- det er enkle arbeidsforhold når de kommer til et nytt sted
- det kan være tørke og de borrer etter vann, gjerne 300 meter ned i bakken. De
får høre at flaskevann ikke er godt, det smaker jo ingenting! De deler ut mat,
hygieneartikler
(fortsettes s. 5)

F.v. Ragnar Engedal, Jens Inge og Anna
Børkja

To jenter, Maiken t.v. og Victoria t.h., var på
besøk hos besteforeldrene i vinterferien sin, og
fikk være med på medlemsmøtet.

Her har jentene tegnet og skrevet navnene sine

Odd H. takker og deler ut blomster til Kari og
Ola
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"Loven vest for Pecos"

I medlemsbladet vårt for januar 2013 var det en artikkel om sosiale medier
(Facebook, Twitter, LinkedIn etc. / v.h.a. Internet), og den forholdsvis frie måten
folk får bruke dem. Uttrykket "Loven vest for Pecos" ble brukt, og stod for
. til
forholdene slik de var i "gamle dager", den tid da bl.a. nordmenn utvandret
Amerika. Den som da hadde makt, kunne og bestemme hva som var lov, f.eks. vest
for elven Pecos i Texas. Artikkelen kommer inn på en "saloonvert Roy Bean" som
ble fredsdommer, og dermed kunne dømme slik det passet for han. Han var loven
på stedet. Og han fantes virkelig.
Jeg har søkt på internett etter dommer Roy Bean og funnet mye. Han var en
spesiell type - i grunnen en svindler som pga. tidens forhold var blitt utnevnt av
lovlig myndighet til å holde lov og orden i distriktet han bodde.
Kilder:
http://www.ltkroman.dk/rejsebeskrivelser/2011/2011_04_USA/2011_04_11/2011_
04_11.htm
http://www.sherif.dk/pages/profil%20Roy%20Bean.html
http://www.kronsell.net/roybean.htm

Etter borgerkrigen vendte han tilbake til sin brors
handelsstasjon, men måtte ernære seg ved å selge
ved som han stjal fra naboens grunn. I 1866 giftet
han seg med Virginia Chavez, som han fikk to
sønner og to døtre med. Han mishandlet henne. En
"barmhjertig" kvinne i byen ga ham 900$ for å
forsvinne. Med denne formuen åpnet han en
saloon, og en ny periode i livet hans startet. Han
begynte i et telt med 10 stykker 200 liters
whiskytønner tett ved Pecos-elven, og like ved
siden av 8.000 jernbane arbeidere - så markedet
var godt.

Dommer Roy Bean – Loven vest for Pecos
"Phantly Roy Bean" ble født ca. 1825 i Mason County i Kentucky, men han var
ikke selv helt sikker på tidspunktet. Han var den yngste av fire søsken i en meget
fattig, men talesterk familie. Han reiste hjemmefra som 15 åring nedover elvene i
Ohio og Mississippi til New Orleans med en elvepram. Her ble han i omkring 5 år,
men ingen vet riktig hva han levde av i den perioden. Muligens et liv som
småsvindler. Han klarte alltid å rote seg inn i problemer og ble da også dømt for
mord, men det lykkes ham å flykte. Han var gjennom en stor del av livet sitt på
flukt fra egne "ulykker". Man vet at omkring 1847 kom han i problemer, så han
flyktet til San Antonio i Texas, hvor han slo seg sammen med sin eldre bror, Sam
(Samuel Gore Bean). Sam var fraktekusk og hadde fraktet varer mellom Santa Fe
og Chihuahua, som begge var meksikanske. Men i 1846 brøt den amerikanskmeksikanske krigen ut (1846-1848), og her deltok Sam.

Dommer Roy Bean
omkring år 1900
- han var da 75 år

Saloon og rettssal "Jersey Lilly" som
eksisterer den dag i dag.

Nesten 60 år gammel, gråsprengt, fettladen,
oppsvulmet av whisky og alltid i mangel for
kontanter, flyttet Bean til det vestlige Texas. I
mangel av lokal lov og orden utnevnte en Texas
Ranger ham til Fredsdommer, men Roy Bean
opphøyde straks seg selv til "The Law West of the
Pecos" - en legende var født.
(forts. neste måned)

Etter krigen ble broren Sam igjen "vognmann". Roy sluttet seg til ham, og som 23åring åpnet han en handels stasjon i Mexico sammen med sin bror. De fraktet varer
til og fra San Antonio i den nye republikken Texas. Men en "desperado" overfalt
ham, så Roy måtte slå ham i hjel og flyktet til San Diego i California til sin andre
bror, Joshua. Joshua Bean var ikke noen "hvem-som-helst". Han var et kjent ansikt
i San Diego hvor han fungerte som den siste spanske "alcalde" (administrativ og
juridisk tittel) og i 1850 ble han valgt som byens første amerikanske borgermester.
Unge Roy var en flott fyr, så damene i San Diego falt for ham. Det brakte ham i
slagsmål. En gang med en ung beiler, og det endte med en pistol-duell. Roy såret
sin utfordrer, så begge to røk i fengsel. Én av Roy's kvinnelige beundrere smuglet
en kniv inn til ham, så det lykkes ham å grave seg ut i beste western-stil. I 1853 ble
Roy forlovet med en flott pike, som dessverre ble bortført av en meksikansk
offiser. Roy Bean innhentet ham og drepte ham, noe som fikk seks av den dreptes
venner til å plassere Roy opp på en hest med et tau om halsen og festet til en gren.
Av en eller annen grunn forlot de ham og forsvant. Hesten sto heldigvis i ro.
Kjæresten kom til og fikk ham ned, men tauet etterlot et arr eller brennemerke på
halsen – han slapp billig fra det tross alt. Han bar senere alltid et tørkle rundt halsen
for å skjule arret etter forsøket på hengingen.

Carica AS – Cruiseeksperten
Vi har cruise over hele verden

Under borgerkrigen (1861-1865) var Roy Bean i Old Mesilla, New Mexico, hvor
han ivrig tjente sydstatenes sak og samtidig malte sin egen kake. Han organiserte
en gerilja bande, som han kalte fribytterne, men som av mer kritiske iakttakere ble
kalt "de 40 røverne".

Jakob Askelands vei 9, 4391 Sandnes

Tlf. 51 63 74 00, post@carica.no
www.carica.no - Gratis parkering
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Referat fra medlemsmøte 13.02. ….
forts. fra side 2

- ved oversvømmelser er det viktig å rense
vann for å skaffe et godt drikkevann, dele ut
mat og gi de et sted å bo - de får et
telt/pressenning. De må behandle de sårede,
ofte med enkle midler. De må ta hånd om de
døde, som er noe av det verste de gjør.
- ved jordskjelv er det enorme
ødeleggelser, mange hjemløse, mange er
skadet og døde. De kjører ut enorme
mengder vann, bygger latriner, underviser i
hygiene, vaksinasjon.
- millioner av mennesker lever bak
uendelige utfordringer, i håp om et bedre liv.
- det er psykososialt arbeid, de begynner
med barna da de er lettest å få med i lek også
følger de voksne etter. De er der som
medmennesker – en skulder å lene seg til.
Til slutt blir Ola Skuterud oppfordret til å
fortelle fra gisseldramaet i Mogadishu,
Somalia i juli 1998:
De var en gruppe på 13 personer som
landet nord for byen og hører da at det
smeller fra to retninger. Så dukker det opp
to firehjulstrekkere med 7-8 ungdommer
som har kraftige våpen. Ni personer ble
kidnappet og stuet inn i et rom på 24 kvm,
en seng og 4 madrasser. De plyndret for alt
de hadde, men de klarte å gjemme unna to
gifteringer. De fikk nok mat og vann og ble
ikke plaget, men trusselen om at de skulle
drepes ble gjentatt. Situasjonen var
nervepirrende og utmattende. Løslatelsen
kom da de minst ventet det, men de ble
etterfulgt av kidnapperne helt inn på
sykehusområdet. Det var politiske grunner
til kidnappingen.
Skuterud har vært tilbake i dette området
flere ganger.
Det var et spennende og tankevekkende
foredrag.
Så var det tid for kaffe og god mat,
etterfulgt av sang og utlodning.
Neste møte blir på Comrod AS på Tau –
13. mars kl 1900.
Tau 14.02.2013
Solfrid - sekr.

Kjell Gjerde,
Borhild Mosnes og
Gunvor Lauvsnes
venter på kaffien

Artige
historier

Gratulerer

Fra boken "Sjøyden og andre siddisar 2" – kan
vi finne historier om originale personer i
"gamle dager" i Stavanger by. Her er noen.

Vi gratulerer
så hjertelig med dagen i
Mars!
VI GRATULERER !
Solveig Bergøy Nag 4.
Anna Olaug Olsen
6.
Anne Berit W. Sæbø 9.
Laura Iversen
11.
Helene Leirvik
12.
Godwin Sagård
15.
Bjørg Borgen
17.
Solveig Iversen
21.

Sjøyden og Franken låg på Banamarkå
og drog seg i solå.
- Å, den så hadde hatt ein tusenlapp,
sukket Skjøyden.
- Då hadde eg vel fått låna et par
hondrelappar? spurte Franken.
- Hørr, Franken, sa Skjøyden, - du får
ønska sjøl.
Ilter i humør troppet en ung frue opp hos
presten en dag, og forlangte skilsmisse.
- Mannen min drikker og er blitt så umulig
at han ikke er å ha i hus, hevdet hun.
- Men frue, meglet presten, du burde
betenke deg. Hvor urimelig han enn synes,
så er han tross alt en trofast ektemann.
- Det har jeg mine tvil om at han er, svarte
fruen. Jeg kan fortelle presten det - at jeg
ikke en gang er sikker på at han er far til den
yngste guttungen.

Bli med og hør –
5. juni 2013

På melding til Odd Harald Olsen
mob. 907 51 907,
e-mail o-haral@online.no og Solfrid Abrahamsen
mobil. 482 86 374, e-mail sab@lyse.net
- innen neste møte 13. mars.
Prisen kr 200 pr pers er vår
avtalepris (kr 50 i rabatt ved samlet
bestilling), og gjelder kun konserten.

i Stavanger Konserthus
Da er det bestemt - styret inviterer alle
til å være med den 5. juni til Stavanger
for å høre det fantastiske koret St. Olaf
Choir fra Minnesota, USA.
Koret har eksistert fra 1913, og reiser
nå – 100 år senere, rundt på
jubileumsturne og besøker 11
konserthus/kirker i hele landet. Se for
øvrig informasjon på "nettet" og
annonsen vår i medl.bladet fra febr.
Styret vil bestille billetter samlet for
alle, og da settes påmeldingsfristen til
førstkommende medl.møte

13.03 på Comrod på Tau.

Betaling til bankkonto 3353 22 23259
Vi setter betalingsfrist til 20. mars.
De som har betalt innen
betalingsfristen er påmeldt.
Styret har og snakket om å gå ut og
spise før konserten. Men det er
frivillig, og vi avklarer det under møtet
den 13.03, eventuelt senere.
The
St. Olaf Choir

Dette blir "junimøtet" for lodgen, et av
de skjeldne, så bli med !! – og ta med
venner.
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Boken om "Rogalendinger
i den amerikanske borgerkrigen"
Flere av oss husker at 14. november 2012 hadde vi besøk av Arne
Halvorsen og Mari Anne Næsheim Hall på medlemsmøtet vårt. De kom som
forfattere av boken sin om rogalendinger som hadde deltatt i borgerkrigen
(1861-1865) i Amerika.
Om denne krigen har det vært
fortalt og lest mye fra mange
kilder. Boken forteller også en
del om hvorfor krigen begynte,
men det får dere lese selv.
Fortsatt kan man finne relativt
nytt stoff om diverse emner.
Det forfatterne ønsket å fokusere på,
var rogalendinger som deltok
i krigen, bl.a. folk fra Ryfylke og
nærliggende distrikter. Spesielt
synes jeg det er at de har funnet fram
til personer fra vårt distrikt –
Hjelmeland, Årdal og Strand. Jeg
synes det er bra av forfatterne
å finne fram til så mange. Jeg kan
bare nevne noen som står i boken.
Utvandringen fra Hjelmeland
startet tidlig. Før 1860 hadde
1000 personer dratt, og fram
til 1920 var 3000 reist, sier boken.

Boken om rogalendingene som selges bl.a.
av Ryfylke Lodge. Koster kr 150 – der
halvdelen går til lodgen.

Mange blant de førsteutvandrerne vervet seg til tjeneste for nordstatene.
En av disse fra Hjelmeland var Ira M. Johnsen. Han var bare 24 år og ugift
da han vervet seg for 3 år. Etter tjenesten reiste han hjem, og giftet seg
allerede 14. jan. 1865 med Johanne Olsen Vareberg
(http://vesterheim.org/CivilWar/db/j/joh/index.html).
Gjert Larsen (Georg Larsen i USA) var en annen fra Hjelmeland. Han var i
9th Illinois Infantery Regiment. Da han ble såret ble han flyttet over til The
Veteran Reserve Company.
Flere navn fra Hjelmeland nevnes i boken – John Larsen, Kristoffer Fevold
(Christ Sevold), Lars Larsen Myhre, Helge L. Haugen, Lars Haugen pluss
flere.
Om Peter W. Tjentland, født på gården Tjentland i Årdal fortelles det mye.
Flere andre Tjentland-navn nevnes og alle deltok på sin måte i krigen.
Ole Steensland fra Steinsland i Hjelmeland kan man ikke unngå å nevne.
Han ble tatt til fange av Sørstatshæren. Satt fanget og var døden nær i 19
måneder. Han er beskrevet også i boken "Nordmenn dødsleirene" av Torbjørn
Greipsland. Er også nevnt i medlemsbladet vårt tidligere.
En eldre bror av Ole, Asbjørn Steensland nevnes. Han var noe heldigere
under krigen – han deltok og var kortere tid i krigen.
Boken forteller om mange andre fra "indre Ryfylke", men nå vil jeg gå
over til de fra "ytre Ryfylke".
Det fortelles om soldater fra Sandnes, Finnøy og andre steder –
Gunder Gundersen født iSandnes. Han vervet seg før han var 23 år. Giftet seg
med enken Dorthea Charleston.
En annen – Gunder Thorsen fra Finnøy overlevde ikke krigen, men døde
20. juli 1864. Vi har og Rasmus Aslagsen Hauske fra Finnøy. Han var og med
i krigen mot indianerne som pågikk samtidig. En annen Hauske – Engel, var
antagelig broren til Rasmus og var med i krigen.
En Ole Johnson Skadson skal ha tilknytning til Rossøy under Hovda.
Sammen med kameraten Jacob L. Larson fra Finnøy dimiterte de 16. august
1865.

Fra Strand finner vi Lars S. Olsen (Østerhus) f.
1837 som kom til Amerika i 1849 sammen med
broren Ole og hans kone Ingeborg og sønn Ole (6
mndr).Lars vervet seg allerede sept. 1861. Han deltok
i hele krigen uten å bli såret, og dimitterte ved
krigens slutt i Lousiville.
En annen Østerhus, - Rasmus Pedersen var menig
soldat og overlevde krigen. Bosatte seg i Bagder
County i Iowa der mange Rogalendinger bosatt var
bosatt.
Lars Jensen Åsen fra Åsen i Strand vervet seg
også. Andre som nevnes – Ole Høyland, Ole Weland,
Ole Strand, Lars Strand og Endre Tau.
Fortsatt er det mange flere personer og distrikter
som er nevnt i boken. Kan ikke regne opp alle.
Den personen som er avbildet på boken, Porter C.
Olsen, var sønn av Ole Olsen Hetletvedt, Ombo som
kom til Amerika med "Restaurationen" i 1825. Porter
Olsen var en sentral person vedr. verving av soldater
til avdelingen under oberst Heg og det 15. Wisconsin
Regiment. Porter fikk kapteins grad og kommandoen
over det "norske" kompaniet.
Til slutt nevner vi fra boken Peter O. Hidle (Hill)
fra øya Nord Hidle i Finnøy kommune. Han og
broren Rasmus utvandret på 1850 tallet.
Medlemsbladet har hatt historier om personer av
Hidle-slekten som utvandret til Amerika.
Peter O. Hill startet sammen med Peter Govig fra
Randøy på gull-leting, men P. O. Hill ble syk og
måtte forlates nær Platte River i Nebraska med
”Rocky Mountains feber”. Han kom seg, og vervet
seg da krigen brøt ut. Han ble med i hærens – 4.
Illinois Cavalry.
General Grant dimitterte 35 mann blant dem i 4.
Illinois Cavalry så de skulle kunne gå over til
marinen, og den 30. januar 1862 gikk han om bord på
U.S.S. ”Cairo. Han ble kaptein av Mess. No. 4, som
inkluderte immigranter fra Norge, Sverige, Danmark
og Tyskland. Allerede etter kort tid ble båten senket
på Yazoo River, nær Viksburg av en mine med
elektrisk tennsats, den første båren i historien som ble
senket slik. Heldigvis så døde ingen.
Båten ble gjenfunnet etter mange år, og er nå en
museumsgjenstand ved Vicksburg National Military
Park
Dette får være et "kort" resymé om boken. Boken kan
anbefales. Her kan man samlet finne navner på
personer fra vårt distrikt som var med i borgerkrigen.
Noen navner kjenner vi "fra før", men allikevel…
Noen navner er litt "usikre", men alt i alt, en
interessant bok.
Kjøper du boken gjennom lodgen, koster den kr 150,
der lodgen av disse får kr 75.
Red.
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Terje Vigen Lodge

IDÉ – banken
Har du en god idé eller et
godt forslag om noe vi kan
benytte oss av i Ryf. Lodge?
Ta kontakt med presidenten John Harry Hevrøy
johhevro@online.no
Tlf. 51747761 / 90825915

Har du E-mail?
Da kan medlemsbladet
sendes deg digitalt,
og lodgen sparer porto.
SEND DIN
E-mail ADRESSE
til redaksjonskomitéen
sab@lyse.net
eskjervi@online.no
Husk også å sende din nye
adresse hvis du oppdaterer
senere

Fra Terje Vigen Lodge, Arendal har vi
mottatt dette -

Terje Vigen Lodge 8-015
feirer 25 års jubileum
-----

Sted: Tyholmen Hotell, Arendal
Tid: lørdag 6. april 2013 kl. 18.00
Pris pr.person: kr. 565,-som inkluderer Velkomstdrink,
Middag m/dessert og 2 glass drikke
Pris overn.Tyholmen hotell ( pr. døgn)
kr. 1.050,- enkeltrom
kr. 1.250,- dobbeltrom
Rombestilling: TYHOLMEN HOTELL,
Tlf.: 370 76 800
(Ref. . jubileumsfest Terje Vigen)
Dette betales på hotellet.

KLIPP
"Mellom Venner" febr. 2013,.
medl.bladet til Brubyen Lodge
4-576, Saskatoon, Saskatchewan,
Canada – kan fortelle at de strever med
å finne nytt lokale etter 30 år samme
sted. De må finne ut hvor de nå kan
holde møtene sine.
***
"Dalbuen Nytt" febr. 2013 – medl.
bladet til Dalbuen Lodge –
der forteller Arne Hadland om et nyhets
brev fra Canada som gjaldt andeløp.
Han han har fått veldig entusiastisk
tilbakemelding fra Calgary i Canada.
***
"Eidsvoll Lodge" jan. 2013 viser et
bilde av Carl Johan Holm der han
mottar haugevis med ringer – se
nedenfor

Bindende påmelding fest:
Sverre Risdal tlf.: 370 33 442
eller Karin Karrman tlf. 908 31 535
senest 12. mars 2013
Betaling fest: Terje Vigen Lodge
v/ kasserer Brit L. Risdal,
Siringvvn. 53, 4849 Arendal
konto nr. 2800 53 44060.
senest 12. mars 2013
Avbestilling etter 15. mars blir ikke
refundert

Gunter Steinhauer t.h. overleverer til Carl J.
Holm drikkeboksringer for produksjon av
proteser til barn i en krigende verden

***

VELKOMMEN
Styret i Terje Vigen Lodge 8-015
Sverre Risdal, president

www.NorwayConnects.org.

Gå inn på linken ovenfor – har du unge
medlemmer i familien, så er dette en
flott inngangsport for dem som ønsker
info om skolegang, stipendordninger,
utdannelsesmuligheter, hvordan finne
jobb, hva skjer, kulturarrangementer etc
Pass på å nevne siden når du blir
spurt av yngre personer om hva Sons of
Norway har å tilby.
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Returadresse:
SOLFRID ABRAHAMSEN
VARHAUGV. 9, 4120 TAU
Sendes til:

VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE ONSDAG 13. MARS 2013

KL. 19.00 (merk tid og sted)

PÅ COMROD, TAU
Vi starter med en omvisning på fabrikken.
Saker:
- Vanlige møtesaker
Foredrag:
- Marina Klarholm Laland forteller fra/om Canada.

Velkommen til deg - og ta med venner.
STYRET

OPPLEVELSESREISER TIL USA

SOLHEIM TOURS
Kristin og Terje Solheim
Mobil telefon: (+47) 90138683
Postadresse: Solheim Gård, 4820 Froland
E-post: tesolh2@online.no www.solheimtours.com
Bruk av Stoff er tillatt for alle trykte publikasjoner som utgis under paraplyen Sons of Norway.
Fritt å bruke stoff som er ”Ryfylke Lodge 8-023” sitt stoff når kilden oppgis.
Kommersiell eller annen bruk av stoff som Ryf. Lodge har fått tillatelse til å bruke - er ikke tillatt.

