
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/ 

 
Ved bruk av Grasrotandelen må organisasjonsnummer oppgis 
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PRESIDENTEN HAR ORDET 
 
Gode medlemmer  i Ryfylke Lodge. 
 
Det går mot vår!  Slik oppleves i alle høve været nå om dagen.  Det kan vera 
godt å komma seg ut etter å ha brukt ein del timar framfor fjernsynsskjermen i 
desse OL - tider.  Det er ikkje til å tru at ein liten Nasjon med eit innbyggjartal 
som ein bydel i t.d. Moskva, skal bli nr. 2 på medaljestatistikken. Men kjekkt 
er det når våre gjer det godt! 
 
Laurdag 22. februar var underteikna saman med Pål og Jens Inge på kurs i regi 
av Distrikt 8 i Sons of Norway.  Kurset gav oss eit betre innblikk i historie og 
utvikling av Sons of Norway frå starten  for meir enn hundre år sidan,  til 
organisasjonen slik me kjenner han i dag. For oss som er nye i våre roller i 
Sons of Norway, var det ein nyttig dag.  
 
Ei utfordring for Sons of Norway er utviklinga i medlemstal.  Det kjem eit 
jamnt tilsig av nye medlemmer, men frafallet er større, slik at medlemstalet 
går ned.  Ryfylke Lodge ligg om lag på gjennomsnitt i medlemsutvikling, men 
over tid er dette ikkje godt nok. Distrikt 8 fokuserer sterkt på dette og eg vil 
oppfordre alle til å gjera sitt til rekruttering av nye medlemmer! 
 
Laurdag 8. mars skal Viking Lodge i Kvinesdal feira 30 års jubileum. Det er 
ein av dei eldste lodgane, stifta to år etter at Distrikt 8 vart oppretta. 
 
Årsmøtet den 12. februar gjekk greitt.  Programmet vart litt improvisert på 
grunn av sjukdomsforfall, men slikt kan ein aldri gardere seg mot. God drøs og 
triveleg samvær vart det like vel.  Det sosiale aspektet, det å møtast å ha ein 
hyggeleg prat,  er ein viktig del av det å vera medlem i Sons of Norway. 
 
Neste møte vert og på Vaulali. Eline Øydvin fortel frå New York maraton.  
Møt mannsterkt fram! 
Vel møtt! 
 
Sigbjørn 
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Sterling White Halibut AS 
Hundsnes, NO-4130 Hjelmeland 
Norway 
 

Tel.: +47 21 56 23 00 
Fax: +47 21 56 22 01 
 
www.marineharvest.com 
www.sterlingwhitehalibut.com 
 

 
 
 
 
 
 
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 
 

Salgskontor Jørpeland – Oldeidegården  
4100 Jørpeland 
Telefon sentralbord: 51 74 55 50 
 

Åpningstid: 09:00-15:00 man-fre 

VÅRE ANNONSØRER STØTTER OSS – 
DU BØR ETTERSPØRRE DERES TJENESTER 

 

 
 
 

Postboks 8 - 
4100 Jørpeland 

 

Filial Tau : Postboks 99 – 
4120 Tau 

 
Felles sentralbord :  02002 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Styret for Ryfylke Lodge 2014 
 

President 
Sigbjørn Schmidt 

4137 Årdal i Ryfylke 
s.schmidt@online.no 

Tlf. 51752446 / 95267992 
 

Visepresident 
John Harry Hevrøy 

Fjellsv. 11B 
4100 Jørpeland 

johhevro@online.no 
Tlf. 51747761 / 90825915 

 

Sekretær 
Jens Inge Børkja 

Børkja  
4130 Hjelmeland 

jens.borkja@inbox.com 
Tlf. 45228963 

 

Kasserer 
Ingrid Engedal 
Ekornvegen 3 

4100 Jørpeland 
ingrid.engedal@lyse.net 

Tlf. 90183024 
 

Finanssekretær UTGÅR 
 

Aktivitetsleder 
Astrid Sagård 

Ryfylkevegen 2662 
4120 Tau 

astrid.sagaard@gmail.com 
Tlf. 951 45 914 

 

Marshall / Matr.forv. 
Pål Barkve 

Ryfylkev. 2560 
4120 Tau 

Tlf. 51746415 / 95253972 
 

Redaktør 
Kåre Abrahamsen 
Varhaugvegen 9 

4120 Tau 
ksa@lyse.net 

Tlf. 51746215 /98476287 
 
 

Rådgiver 
John Harry Hevrøy 

Fjellsv. 11B 
4100 Jørpeland 

johhevro@online.no 
Tlf. 51747761 / 90825915 

 
Redaksjonskomité 

Anna Børkja 
Børkja 

4130 Hjelmeland 
anna.borkja@bluezone.no 

Tlf. 47900331 
og 

Odd Harald Olsen 
4130 Hjelmeland 

o-haral@online.no 
Tlf. 51750512 / 90751907 

 
POST: 

Ryfylke Lodge 8-023 
Sigbjørn Schmidt 

4137 Årdal i Ryfylke 
 
 

Link til medl.bladet: 
Strand Hist. og Ættesogelag: 
http://www.strandhistorie.no/ 

 

  

For videre annonsering:  se side 4 og 8 

 
 
 
 
 

LEDIG ANNONSEPLASS 

 
 
 

 

Verksted - Traktorer, 

redskaper, motorsager 

m.m. 
 

Åpningstider: 
Mand-fred 08-16, lørdag 10-13  

Telefon 51 75 26 40 
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Referat fra årsmøte – 12.02-2014 
på Vaulali, Bjørheimsbygd 

Tilstades frå styret: Sigbjørn Schmidt, John Harry Hevrøy, Ingrid Engedal og 
Jens Inge Børkja.  Fråværande: Astrid Sagård, Pål Barkve og Kåre Sigve 
Abrahamsen 

Presidenten ønskte velkommen til totalt 24 stk medlemer, og spesielt velkommen 
til dei nye medlemene Åge og Berit Kleven. Før me gjekk vidare i programmet song 
me som vanleg dei 3 nasjonalsongane. 
Deretter vart årsmøtesakene gjennomgått: 

Årsmeldinga for 2013 frå føregåande styre vart opplesen av Solfrid 
Abrahamsen.  Frå denne blir det her nemnt at det hadde vore 2 styremøte samt 12 
medlemsmøte medrekna årsmøte, jubileumsfest, konserttur til Stavanger, 
pannekakefrukost og julemøte.  I tillegg har lodgen samla inn frimerke og al-ringar 
frå drikkeboksar, delteke i Distrikt 8 sitt infomøte i Tysvær, samt var medarrangør 
då Einar Lunde vitja Strand/Jørpeland kyrkje.  Totalt frammøtte på alle 
medlemsmøta var 413 stk, dvs 34 stk i gjennomsnitt pr. samling.  Kontingenten har i 
året vore kr. 375,-.  Medlemstalet var 85 pr. 31.12.13 mot 83 same dato året før.  
Årsmeldinga vart godkjent av årsmøtet. 

Reknekskap 2013 vart gjennomgått av kasserar Ingrid Engedal.  Rekneskapen 
viser eit overskot på kr. 12.081,85 og at eigenkapitalen dermed hadde auka til kr. 
21.883,05 pr. 31.12.13.  Dette er ein positiv framgang frå tidlegare.  Rekneskapen 
vart godkjent av årsmøtet. 
Dei som ønskjer komplett årsmelding og rekneskap kan be om dette frå styret. 

Val av delegatar til kongressen i Egersund vart deretter føreteken.   Etter forslag 
frå styret vart følgjande 4 utsendingar valde:  Sigbjørn Schmidt, John Harry Hevrøy, 
Ingrid Engedal og Jens Inge Børkja.  Som vararepresentantar vart i følgjande 
rekkefølgje valde:  Kåre Sigve Abrahamsen, Pål Barkve, Astrid Sagård og Anna 
Børkja. 

Etter desse sakene følgde litt meir informasjon frå styret.  Bl.a. vart det minna 
om jubileumsfeiringa til Viking Lodge den 8. mars på Utsikten i Kvinesdal.   

Medlemsmøte 9. april blir i musikkrommet på skulen i Årdal. Der vil ein 
fokusera på kyrkja i Årdal og gåva frå Amerika som med dette berga det største 
klenodiet i Hjelmeland kommune. 

Turen til Rosendal blir laurdag den 21. juni d.å. Prisen blir om lag kr. 1.000,- 
pr. stk.  Dette dekkar inngongspenger med omvisning på Slottet og Rosehagen, samt 
lunsj i Rosendal drivhus.  På eiga hand kan ein også vandra i Steinparken like i 
nærleiken.  Turen går med Helgøy Skyssbåt AS frå Grønvik kl 08:00, via Fiskå og 
ankomst Rosendal ca. kl 11:15.   Retur blir seinast kl 17:00 frå Rosendal.   
Påmelding til Jens Inge Børkja,  e-post jens.borkja@inbox.com el. mob.tlf. 
45228963. Max deltakarar 48 stk. Først til mølla osv.!  

Etter avslutta møtesaker og informasjon vart det matøkt og god drøs.  Pot-
Luck´en framsynte variert og mykje god mat.   

Sigbjørn Schmidt nytta høve til å fortelja om ein tur som han hadde til New 
Zealand for ein del år sidan, via USA og Hawaii.  I Seattle møtte han tilfeldigvis ei 
jente frå nabogarden heime i Årdal og fekk omvisning av henne i området der borte.  
I Pearl Harbour falt augene hans tilfeldig på eitt namn blant ca. 2000 på ei 
minnetavle, nemleg Tuntland 21 år.  Frå New-Zealand fortalde han om geografien, 
naturen, litt av historia og næringsutviklinga, om sauer, ullproduksjon og mykje 
meir.  Svært kjekt å høyra han fortelja! 

Som utmerking delte Odd Harald Olsen ut pins til dei som hadde gått ut av  
styret eller hadde hatt styreverv.  Det var John Harry Hevrøy og Solfrid  
Abrahamsen samt ein pin til Sigbjørn Schmidt som viste at han nå er president.   
Odd Harald fekk også pin utdelt av Sigbjørn for sitt tidlegare verv. 

Kvelden vart avslutta kl 20:30 etter utlodning og lotteri som gav ei fin  
inntekt på kr. 2000,-. 

24/2-2014, Jens Inge Børkja (sekretær) 
    *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  President Sigbjørn informerer 
 
 
Odd Harald har  
overrakt John Harry 
pins som takk for  
hans innsats som  
president for lodgen 
gjennom  5 år, fra  
2009 - 2013. 
Solfrid Abrahamsen  
og Odd Harald selv 
mottok pins som 
takk for deres innsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åge og Berit Kleven. Åge er fra Tau. De bor 
utenfor Drammen men fikk anledning til å være 
med på møtet denne gang. 
 
 
 
 
I kveld var det  
Potluck, og Egil 
er i gang med å 
finne ut hva han 
skal velge av mat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gevinster til kveldens 
           utlodning ligger klar 
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  Lisa Knutsen skriver: 

"Jeg har funnet i avisene mange artikler om rogalendinger som var med i 1. 
verdenskrig. Det Lisa viser til er en mengde gamle artikler hun har hentet fra Stavanger 
Aftenblad, skrevet rundt hundreårsskiftet av en Berthel L. Bellesen som reiste rundt og 
møtte rogalendingar i USA. 
http://pedersgaten.org/index.php/folk/151-rogalendinger-som-deltok-i-1-
verdenskrig-del-6  Årdal- og Hjelmelandsbuer - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carica AS – Cruiseeksperten 
 

Vi har cruise over hele verden 
 

Jakob Askelands vei 9, 4391 Sandnes 

Tlf. 51 63 74 00, post@carica.no 
 

www.carica.no - Gratis parkering 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
.

Rogalendinger i USA som deltok i 1. verdenskrig  
- med fokus på Strand-, Forsand- og Hjelmelandsbuer  (del 6) 
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Vi gratulererVi gratulererVi gratulererVi gratulerer    
så hjertelig med dagen i så hjertelig med dagen i så hjertelig med dagen i så hjertelig med dagen i  

MarsMarsMarsMars 
    

Solveig Bergøy Nag        4. 
Anna Olaug Olsen        6. 
Anne Berit Warland Sæbø 9. 
Helene Leirvik        12. 
Godwin Sagård       15. 
Bjørg Borgen         17. 
Solveig Iversen        21. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Gratulerer. 
 

Tur til 
Rosendal. 

 
Kåre Sigve Abrahamsen – forteller fra sitt liv og virke 

 

Turen til Rosendal  
blir laurdag den 21. juni d.å. 
Prisen blir om lag kr. 1.000,- pr. 
stk.  Dette dekkar inngongspenger 
med omvisning på Slottet og 
Rosehagen, samt lunsj i Rosendal 
drivhus.  På eiga hand kan ein 
også vandra i Steinparken like i 
nærleiken.  Turen går med 
Helgøy Skyssbåt AS frå Grønvik 
kl 08:00, via Fiskå og ankomst 
Rosendal ca. kl 11:15.   Retur blir 
seinast kl 17:00 frå Rosendal.    
Endelige opplysninger kommer i 
neste blad. Først til mølla osv.!  
Påmelding til Jens Inge Børkja,  
e-post jens.borkja@inbox.com el. 
mob.tlf. 45228963.  
Max deltakarar 48 stk.  
Pr. 20. feb. var 14 pers. påmeldt 
 
Grønvik ligger 5,3 km sør-sørvest frå 
Fister på Fv 634. De fra Hjelmeland 
går ombord der. De fra Strand går om 
bord på 
Fiskå. 

 

Jeg er født januar 1945 på Barka, Jørpeland. Min mor var fra Barka. Far var fra Pedersgaten 
i Stavanger. Fra jeg var helt liten til jeg hadde fyllt 10 år, bodde vi på Storhaug.  

Noe fra krigen husker jeg naturligvis ikke, men fra årene etterpå kan jeg huske noe som nok 
hadde med krigen å gjøre. Det var at voksne mannfolk i uniform (heimevernsoldater, antar jeg) 
sprang rundt omkring i gatene med gevær og hadde militærøvelse i området der vi bodde. De lå 
bakom gatehjørner, utvendige trapper etc. og skjøt mot hverandre. Som liten så dette spennende 
ut, og vi smågutter sprang omkring og lurte på dem. Dette var nok ikke ufarlig for soldatene 
brukte ammunisjon med treplugger. Disse patronene kunne vi finne, ubrukte med pluggen i. 
Slike øvelser var vi smågutter vitne til flere ganger, men etter hvert tok det slutt.  

Jeg begynte på Storhaug skole, som var blitt bygget opp igjen etter brannen, som Jan 
Langvik fortalte om i sitt foredrag. Gikk de første 2,5 årene der, og vi bar bare gutter i klassen. 
Kan huske at vi hadde en streng lærer i religion. Historiene i læreboken vi hadde, måtte vi lære 
utenat, ca. to sider til hver gang. Da måtte vi stå rette ved siden av pulten og fortelle ordrett det 
vi hadde lest. 

Min far jobbet som snekker/tømmermann, men fikk jobb på Stålverket ved utgangen av 
1954. Da flyttet vi inn til Barka.  

Jeg begynte på Fjelltun skole, Jørpeland. Der var det blanding av jenter og gutter i klassene. 
Dette husker jeg var litt spesielt og følte det lite kjekt noen ganger. Men jeg likte det bedre etter 
hvert. Husker jeg trøblet en tid med å lære meg nynorsk fordi det var bokmål som ble brukt der 
jeg kom i fra. Måtte finne ut av det selv hvordan ordene skulle skrives. Det ble mye rød-retting 
av læreren den første tiden. Men det og ble bedre.  

Det var jo et stykke vei fra Barka til skolen på Jørpeland – det stykket syklet vi. Dette var 
helt vanlig, ingen tok buss den gang. På kveldene syklet vi gjerne inn igjen til Jørpeland for å 
være sammen med venner. 

Etter Folkeskolen, gikk jeg videre på det som vi kalte Middelskole, men som nettopp var 
blitt endret til 2- og 3 årig Linjedelt ungdomsskole. Da jeg ble ferdig der, var det å bestemme 
seg for en skolegang som kunne resultere i jobb. Jeg valgte Handelsskole, og begynte etterpå i 
kontorjobb på Stålverket som 18 åring – høsten 1963. 

Som vel 20 år, var det ut i militæret og jeg tjenestegjorde i 1 år innen Ingeniørvåpenet utfor 
Hønefoss. Det ble en del utmarsjer, øvelser etc. rundt omkring i området. Mye tett skog var det 
overalt, syntes jeg – og det føltes jeg var trettende etter hvert. Det var derfor en befrielse å 
komme hjem på perm, der man kunne se vidt omkring, se sjø, øyer og høye fjell. Det var 
merkelig hvordan landskapet kunne påvirke en. 

Ferdig med militæret, var det tilbake til Stålverket. Det ble ny jobb i andre avdelinger der 
oppgavene fortsatt var innen kontor, men og innen områder som jeg følte var mer "tekniske", 
noe jeg hadde interesse for. 

Det ble aktuelt å finne seg et sted å bo. Fast arbeid hadde jeg/vi, så det var bare å bestemme 
oss for hvor vi ville bygge. Høsten 1968 ble det giftermål og innflytting i nybygd hus på Tau, 
der vi fremdeles bor. 3 barn ble det etter hvert. 

Vinteren 1977-78 gikk Stålverket konkurs, og jeg var en av de mange som mistet arbeidet. 
Drev på en tid med husbygging sammen med min far som og var blitt arbeidsledig, men jeg fant 
ut at jeg ville videreutdanne meg. Jeg begynte da på skole i Stavanger, på fulltid med studielån 
og alt "det der". Sommeren 1981 var jeg ferdig utdannet som bygningsingeniør. Det ble jobb 
innen tegning av husbyggkonstruksjon i noen år, men så falt markedet for husbygging – og det 
var å finne på noe nytt igjen i 1989. 

Noen få år før dette var mindre datamaskiner kommet. Den første PC'en kom i 1982. I 1989 
var det kommet så bra dataprogrammer at man kunne konstruere med dem. På Bryne var en 
bedrift begynt å tilby kurs der man kunne tegne forskjellige konstruksjoner. Begynte da på 
kurser der man v.h.a. av en datamaskin kunne konstruere hus. Dette var interessante ting, syntes 
jeg. Og når dataprogrammene stadig ble bedre, var det ikke vanskelig å takke ja til jobb. Var der 
fram til 1998 - hadde da pendlet fra Tau til Bryne i 9-10 år. 

Oljebransjen var kommet til Stavanger på den tiden da Stålverket gikk konkurs. I 1997 søkte 
et firma etter folk som kunne datakonstruksjon. Det ble da min mulighet, og jeg fikk jobb i 
1998. Det var rikrignok helt andre dataprogrammer som ble brukt i denne bransjen, men etter en 
strevsom periode gikk dette og. 

Det har blitt jobbing med prosjekter hos forskjellige firma i årene etter år 2000. Hele tiden 
har det vært innen datakonstruksjon, det som på norsk kalles for DAK. Fram til sommeren 2013 
har jeg holdt på med det. Så selv om "konjunkturene" har skiftet, har kunnskapen om DAK'ing 
skaffet meg arbeid de siste ca. 23 år. 

     *** 
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Vi minner om Tubfrim-innsamlingen som alltid pågår. Anna 
Olaug er nå kontaktperson i Ryfylke Lodge, og vi skal levere til 
henne før 1.mai.   *** 
Vi minner også om den annonserte vervekampanjen i desember 
nummeret : 
VERVEKAMPANJE-Sons of Norway D8 
1.november 2013 – 31.mai 2014 - der du kan vinne :  
1. premie:  Gavebrev på 2 flybilletter til valgfri destinasjon i USA 
som Icelandair flyr.  
Premien går til den som i perioden verver flest medlemmer, 
minimum 10 nye. Ved likt antall blir det trekning. 
2. premie:  SoN effekter + 20 flaxlodd til verdi kr. 1000,- ved 
verving av minimum 5 medlemmer. 
3. premie:  SoN effekter + 10 flaxlodd til verdi kr. 500,-  
   *** 
 
Sons of Norway – Newsletter Service – March/April 
http://www.sofn.com/members/content/lodgeresources/pdf/Mar_A
pril_14.pdf - minner om at Sons of Norway 2014 avholder sin 
Internasjonale kongress i vakre Jacksonville, Forida. Dette er en 
viktig begivenhet for organisasjonen der lodgene kommer 
sammen og kan diskutere/endre/vedta regler. 
Les mer nedenfor, og du bør gå inn på hjemmesiden 
nedenfor der du vil finne nytt om kongressen og blogger om 
flere ting – nå bl.a. bilder/omtale om den prisbelønnte, nyere 
broen på Sand, Rogaland. 
 
 
 
 
This year Sons of Norway is hosting the 2014 Biennial 
International Convention in beautiful Jacksonville, FL. This 
is an important event for the organization because it’s when 
we hold the International Lodge Meeting, a time when 
members come together to participate in our organization’s 
governance by discussing issues that will have a significant 
impact on Sons of Norway.  
This year the Convention will once again include the 
Innovative Leadership Conference, a special one-day event 
that is open to ALL members and dedicated to strengthening 
attendees leadership skills. To help members learn about 
each of these important events, Sons of Norway has 
launched a new website, www.sonsofnorway2014.com 

 
Vi kan også lese om det  
nye satsingsområdet,  
det å være aktiv og være 
ute på tur – en virtuell pilgrimstur, dvs. når man er ute og 
går noterer man lengde osv. på et "Pilgrimage record card" 
som du finner på Sons of Norway website. Distansene du 
fører inn kan du sammenlige med hvor du vil være om du 
går den virkelige Pilgrimsturen i Norge, som ender opp i 
Nidarosdomen, i alt 387 norske mil. Du finner opplysninger 
på www.sonsofnorway.com/pilgrimage 

Du må starte i 2014 og kan avslutte i slutten av 2015. 

Det regnes med at det i dag bor ca 900 000 
norskættede i Minnesota, og denne staten er den desidert 
største norske staten, med omlag dobbelt så mange som i 
de nest største, nabostaten Wisconsin og California. 

Det fortelles i diverse kildemateriell, at i 1914 
kontrollerte nordmenn 4 av de 27 bankene i Minneapolis, 
13 av byens 26 musikkorganisasjoner, 15 av 100 aviser 
og 23 av 195 kirker. En stor andel av hotellene i byen var 
norske, og det var 500 leger i virksomhet i byen.  
 

Sons of Norway er også behørig omtalt blant de 
mange frivillige organisasjonene, som dukket opp fordi 
folk fra de samme opprinnelige områdene i Norge fant et 
behov for å være sammen.  

Dette var også tilfellet med Sons of Norway, en av de 
største og mest kjente norskamerikanske gruppene pr 
2001 (kildemateriellet er skrevet i 2002). Av de 18 
stifterne var minst 9 født i Trøndelag, og 6 av dem fra 
Selbu. Sons ble stiftet i en periode hvor det var 
«finanspanikk» over hele Amerika. Det startet med å 
tilby forsikring og samtidig holde fast på de norske 
tradisjoner og kultur. Stort sett var Sons of Norway en 
organisasjon for «landsbygda» i farmermiljøet hvor de 
norske hadde slått seg til. I tillegg var bygdelagene veldig 
sentrale fra ca 1910 og utover, i alle fall til midt på 30-
tallet. Senere har det også for dem vært avtagende 
virksomhet, og etterhvert sammenslåing til regionslag, 
som feks Vestlandslaget, mens det opprinnelig var både 
Strandlaget (1911), Årdalslaget (1912), Fisterlaget og 
Hjelmelandslaget i Ryfylke-lodge området. 

Språket var lenge sett på som det viktigste tiltak til å 
holde på det norske. Men etter 1. verdenskrig skiftet flere 
og flere av kirkene over til engelsk i gudstjenestene. Og i 
1925 var det for første gang flere norske kirker med 
engelskspråklige gudstjenester enn gudstjenester på 
norsk. Men i de mest norske samfunn holdt de ut lenger 
med norske gudstjenester. 

Men allerede i 1914 skrev presten Johan A. Bergh at 
han var kritisk til å holde på det norske. Begrunnelsen var 
blant annet at barn og ungdom hadde innsigelser mot å 
bruke norsk. På den samme tid hadde de eldre sterke 
følelser i forhold til det norske språket. En eldre mann 
uttrykte seg på denne måten om problemet; «Jeg har 

ingen ting imot det engelske språket, for jeg bruker det 
selv hver dag. Men hvis vi ikke lærer våre barn norsk, 
hva skal de da gjøre når de kommer til himmelen?» 
 

Omkring 1950 var det stort sett slutt med norsk språk i 
kirkene. Pr i dag er det gudstjenester på begge språk i 
Mindekirken i Minneapolis, hver søndag.  
 

HISTORIKK OM DET NORSKE MINNESOTA 
Innlegg fra Odd Harald Olsen 

 

 

Notér deg … 
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THIS 'N THAT By Susie W. Stageberg 
 We are now once again on the great 

ocean bound for home and a view 
from the deck now gives us an outline 
of the North American coast. That too 
looks rockbound but the heights are 
not mountainous. 

It feels good to know that in three days time we 
shall again set foot on our American soil, but we can 
never forget the love and kindness showered upon us 
by our folks and friends in beautiful Norway. It all 
seemed so undeserved since we were complete 
strangers to begin with. But the fact that we could 
speak and sing in the Norwegian language just seemed 
to win their hearts from the very beginning. 

To be sure, just a casual look at the Norwegian 
people as a whole at the dock, in the public market or 
in formal assemblies, gives one a feeling of complete 
trust in these people whose faces radiate honesty and 
an amazing capacity for helpfulness whenever it is 
needed. 

When travelling no one needs to worry about lack 
of assistance with baggage or children, and when you 
thank them they bow and say "vær så god", as if it 
were a real favor to them to be allowed to help. 
Wherever we went, this seemed to be a national trait-
one of which Norway can well be proud. 

So much happens every day that it is hard for me to 
remember just where I left off in my story, but reams 
could be written about our cross-country tour to 
Trondheim in a private bus that would stop whenever 
any of the 8 passengers called for a change to take a 
camera-shot. Of course, we missed some wonderful 
opportunities including a snap of the woman who was 
washing clothes in the rain on the beach of a beautiful 
fjord. 

Also, although I was accused of getting snap-shots 
of every Norwegian horse on our route, yet, I missed a 
few rare ones of small cream-colored sturdy little 
horses pulling amazing loads up steep inclines. At no 
time did I ever see a lash applied to these lovely little 
horses. It did seem to be necessary for those canny little 
animals seemed to know just what was expected of 
them. 

The country we travelled through varied from 
stretches of cultivated land to towering mountains that 
from their dizzy heights frowned down upon heavenly 
valleys beneath, and as we climbed up and up those 
mountain roads and looked down on well-tilled 
"gårds", we often lost our patience with the Norwegian 
highway management which permits big trees and 
brush of all kinds to obscure the sight of lovely valleys 
too beautiful for ordinary words to describe. 

The roadbeds were uniformly good even to the very 
top of Dovrefjell, but we often shuddered when around 
a curve a car or truck suddenly appeared. Then it 
actually happened that one or the other had to back up 
in order to give the other a chance to pass. 
It is certainly true that, with steady increase of motor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gammelt-nytt fra avisen "Minnesota Posten" nr 37-2. årgang   
Trykket i Minneapolis 14. august 1958 

Artiklene i "Minnesota Posten" ble trykket på norsk og engelsk. De som var på engelsk, blir på engelsk også her i medlemsbladet. 
Tilsvarende for de som var på norsk. 

vehicles on Norwegian highways, a new and enormously expensive 
highway program will have to be adopted. 

We stopped in small towns with small hotels, where the fare was 
from fair to good by American standards, and the beds with their 
usual down bed-cowers were always warm enough. It took some 
time for us to get used to this type of bed cowers, but the continuous 
cold weather really called for something substantial in the way of 
bed-cowers. 

One gripe that we privately nursed, were, were the perpetually 
high thresholds, even between rooms heated by one unit, where 
there needed no earthly reason for any obstruction on the floors. 
We welcomed their absence in some of the more modern hotels. 

We always found the charges moderate and the service always 
courteous and considerate. The native courtesy of the Norwegian 
people as a whole is delight to see, and even the little children and 
young people are taught to courtesy to their elders. This admirable 
custom really amounts to a national social asset. 

 

2716 NORSKE SKIP 
Norges handelsflåte består nå av 2716 skip på i alt 9.394.000 

dwt., viser de siste oppgaver fra Det norske Veritas. 
Tankskipsflåten er på 503 skip på i alt 5.185.000 dwt. Skip under 
100 dwt. er ikke medregnet. Flåten hadde i første halvdel av 1958 
en nettotilgang på 66 skip på i alt 522.112 dwt.. Man har i alt 101 
nybygninger. 

 
UTVEKSLINGSPREST IMPONERER MED TALE PÅ 
FLYTENDE NORSK 

Pastor Herman E. Jørgensen Jr., som er den første utvekslings-
prest herfra til Norge, ble på søndag 3. august innsatt som 
hjelpeprest for ett år i Ullern menighet i Oslo. 

Kirken var vel fylt, trass i at dette var midt i ferietiden. Etter at 
Oslo biskops tilsettingsbrev var blitt lest opp, hilste sokneprest 
Gunnar Bondevik presten fra Amerika hjertelig velkommen på 
menighetens og egne vegne. Jørgensen takket på flytende norsk, 
skjønt han aldri hadde vært i Norge. 

Dagen før holdt komiteen for utveksling mellom Norges og Amerikas 
kirker en velkomstfest for Jørgensen-familien og for dr. Oscar C. Hanson 
og familie, som nettopp hadde ankommet fra Amerika.  Dr. Hanson skal 
begynne arbeidet med å grunnlegge en engelsktalende luthersk menighet i 
den norske hovedstad. 

 
MINEFAREN VIL EKSISTERE I ÅREVIS 
9 SKIP RAMMET I LØPET AV SISTE 2 ÅR 

Sjøminer utlagt i løpet av den annen verdenskrig er årsak til 446 
skip er senket eller skadet inntil i dag. I løpet av de siste to år er vel 250 
flytende miner blitt observert og 9 skip rammet, opplyser 
Opplysningskontoret for forsikring. Norske skip hadde store tap i de 
første etterkrigsår, men har i den senere tid unngått ulykkene. I tillegg 
til minene fra den annen verdenskrig, la den egyptiske marine ut i 
november 1956 og fra Indonesia er det meldt om nylagte miner i 
farvannet vest for Sumatra. 

Faren for tap pga. mineskader vil vare i årevis. Sterk strøm og vind 
vil fortsatt sette forankrede miner i drift. Også uforankrede miner og 
flytetorpedoer utgjør en latent fare. Nordsjøen og kysten utenfor 
Nederlandene ble særlig hardt hjemsøkt av denne form for sjøkrig. 
Full opprenskning nå er praktisk talt umulig. 

Den siste ulykke forårsaket av en mine ble rapportert for ca. 8 
måneder siden: M/S "Korso" av Finland som gikk på en mine utenfor 
Cap Mondego i Portugal og 3 mennesker mistet livet. 
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Returadresse: 
SOLFRID ABRAHAMSEN 
VARHAUGV. 9, 4120 TAU 
 
Sendes til: 

 
 
 
 
VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE ONSDAG 12.03-2014 kl. 19.00  
PÅ VAULALI, BJØRHEIMSBYGD 
 
Saker:  -  
Foredrag: - Eline Øydvin forteller fra/om løpet New York maraton 
 
 
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. 


