MEDLEMSBLAD FOR

SONS OF NORWAY DISTRIKT 8
Vårt organisasjonsnummer: 988997382

Ved bruk av Grasrotandelen må organisasjonsnummer oppgis
Bank - Hjelmeland Sparebank: Konto 3353 22 23259

MARS 2015 – Årgang 18 (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 16 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/
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PRESIDENTEN HAR ORDET
Gode medlemmer i Ryfylke Lodge.
Det er tid for nokre ord i medlemsbladet for mars.
Ein sur og grå februar ligg bak oss, men me går lysare tider i møte, daglengda
er merkbart lenger. Snart kjem våren og dei lange lyse kveldane!
Årsmøtet i februar gjekk som venta greitt. Det var godt frammøte og god
stemning. Jon Harry tok oss med på ein interessant tur gjennom
Panamakanalen. Det inspirerte reiselysten!
Solheim Tours har sendt oss eit eit svært interessant forslag til tur i Sydstatene.
Den startar Atlanta, som var vendepunktet i den amerikanske borgarkrigen.
Krigslukka snudde då General Grant inntok Atlanta. Byen vart bokstaveleg
talt svidd av, før Grant fortsatte felttoget til Nashville, som og er ein sentral
stopp for oss, før han fortsatte mot kysten. Nashville er vel i dag rekna som
country og western musikken sitt ”Mekka”. Vår tur går videre til New
Orleans, kjent for jazz- og blues musikken, men og ein viktig innfallsport for
heile det sentrale USA i gammal tid, med trafikken på Mississippi.
Turen kan gjerne kallast ein musikk-tur, men den vil og gi eit interessant
inntrykk av natur og kultur ellers i ”the Deep South”!
Me må ha minimum 10 deltakarar for å realisere turen. Turprogram er sendt ut
saman med avisa for februar. (Til de som har e-post. Red. anm.) Er det behov
for nærare opplysningar, så ta kontakt. Tenk gjennom om dette er av interesse
for dykk og gi tilbakemelding så snart råd er. Blir deltakartalet for lite, vil me
prøva å fylla opp med deltakarar som pr. i dag ikkje er medlemmer i Ryfylke
Lodge. Avklaring om turen kan realiserast, må me ha innan utgangen av
april.
Det vert litt endring i det planlagde programmet for mars og april. Møta blir
som planlagt på Vaulali, men med byte av foredragshaldar. Kjell Odd Voster
tek oss med på ein ”tur” i lokal historie 11. mars og Jens Petter Holmsen
fortel om Ryfast i april den 22.
Vel møtt på Vaulali den 11. mars!
Sigbjørn
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Styret for Ryfylke Lodge 2015

VÅRE ANNONSØRER STØTTER OSS –
DU BØR ETTERSPØRRE DERES TJENESTER

President
Sigbjørn Schmidt
4137 Årdal i Ryfylke
s.schmidt@online.no
Tlf. 51752446 / 95267992

Alt innen nyere biler

Visepresident

Bergtun 1
4120 Tau
Tlf.: 51749500

www.strandautosalg.no

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
Aktivitetsleder
Marshall / Matr.forv.

Redaktør
Kåre Abrahamsen
Varhaugvegen 9
4120 Tau
ksa@lyse.net
Tlf. 51746215 /98476287

Verksted - Traktorer,
redskaper, motorsager
m.m.
Åpningstider:
Mand-fred 08-16, lørdag 10-13

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
MØTETIDER:
Normalt 2. onsdag hver måned
Sted ???....(kunngjøres i bladet)
Link til medl.bladet:
Strand Hist. og Ættesogelag:
http://www.strandhistorie.no/

Telefon 51 75 26 40

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

For videre annonsering: se side 4 og 8
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Referat frå årsmøte i Sons of Norway, Ryfylke Lodge 8-023
onsdag 11. februar 2015. På Vaulali kl 19:00-21:30
Totalt var det 38 stk inkl. styret som deltok på dette årsmøtet. Etter
velkomsthelsing av presidenten song me som vanleg dei 3 nasjonalsongane.
Deretter vart årsmøtesakene gjennomgått:
Årsmeldinga for 2014 vart opplesen av sekretær Jens Inge. Frå denne blir det her
kort nemnt at det hadde vore 7 styremøte samt 11 medlemsmøte medrekna årsmøtet,
bedriftsbesøk og båttur. Totalt har medlemsmøta samla 356 stk som utgjer i
gjennomsnitt 32 stk pr. samling. Medlemstalet var ved utgangen av året totalt 78 stk
som er ein liten nedgang frå 83 stk. året før. Kontingenten har i året vore kr. 375,som året før. Lodgen har også i dette året samla inn frimerke og al-ringar frå
drikkeboksar. 3 stk frå styret var på kurs i Egersund og 4 utsendingar var
representert på Kongressen i Egersund i juni. Der vart Ingrid Engedal vald til
kasserar i Distrikt 8 og Odd Harald Olsen vart innstilt til International Director og
vart formelt vald til dette av Kongressen i Jacksonville, USA i august. Elles
inneheldt årsmeldinga også litt info om saker som hadde vore handsama i styremøta
samt oppsummering av aktivitetane i løpet av året. Årsmeldinga vart godkjent av
årsmøtet.
Rekneskap 2014 vart gjennomgått av kasserar Ingrid Engedal. Rekneskapen viser
eit underskot på kr. 11.704,80 og eigenkapitalen er dermed redusert til kr. 10.178,25
pr. 31. desember. Kongressutgifter i 2014 (som er aktuelt berre annakvart år) samt
investering i eigen laserskrivar for trykking av medlemsblad er vesentlege årsaker til
årets underskot. Sjølv om rekneskapsresultatet ikkje var det beste, fekk kasseraren
likevel gode ord frå revisor for svært ryddig og oversiktleg rekneskapsføring, men ga
også signal om at styret burde prøva å betra balansen framover, og då helst ved å
skaffa meir inntekter og ikkje ved reduksjon av aktivitetar.
Det vart etterspurt innbetaling frå grasrotandelen ved tipping på kr 143,- som det
tidlegare var opplyst i Strandbuen at vår lodge var tildelt. Seinare, etter møtet er det
avklart at Norsk Tipping har ei minstegrense på kr 300,- før dette blir utbetalt. Fleire
blir oppfordra til å vera med å støtta laget vårt med grasrotandel ved tipping.
Det vart opplyst at trykking og utsending av medlemsaviser er tunge utgiftspostar, og flest mogleg vart oppfordra til å få tilsendt denne på e-post gratis.
Rekneskapen vart godkjent av årsmøtet.

PINS 5 år
Fra v.:Kjell og Olaug Nygård, Sigbjørn Schmidt,
Torunn og Tanke Levik

PINS 10 år
Frav.: John Harry og Marit Hevrøy, Jorunn og
Egil Pedersen

PINS 15 år
Frav.: Astrid Sagård, Odd H. Olsen, Terje og
Solveig Iversen, Helene Leirvik, Ingrid og
Ola Lekvam, Anna Olaug Olsen,
Godwin Sagård og Torild Loug Hansen

For å betra økonomien vedtok deretter årsmøtet at inngangspengane til
medlemsmøta kunne aukast frå kr 60,- til kr 100,- pr. stk. Dette vil hjelpa mykje
på økonomien framover.
Dei som ønskjer komplett årsmelding og rekneskap kan be om dette frå styret.
Etter desse sakene følgde litt informasjon frå styret. Solheim-tur til USA krev
minimum 10 og maximum 13 deltakarar for at turen kan arrangerast. Frist for
påmelding er 30. april 2015 til Jens Inge Børkja.
John H. Hevrøy delte ut pins for 5, 10 og 15 års medlemskap i lodgen til dei
aktuelle som var tilstades på møtet. Dei andre vil få desse overlevert ved
høve eller tilsendt i posten.

En god kaffetår skjenkes opp fra v.- av Turid og
Jan Langvik, Kjell og Olaug Nygård.
Med ryggen til fra v. Gunvor Lauvsnes, Haldis
Austvoll og Torild Loug Hansen.

Etter avslutta møtesaker, informasjon og pins-utdeling var det matøkt og
god drøs. Pot Luck´en framsynte mykje variert og god mat. Under dette
vart det seld årer for kr 3.941,-.
(forts. side 6)
To store båter på veg ut av slusene i Panamakanalen. Ikke mye klaring mellom sluse og
båtside her, nei - ca. en fots klaring.
Foto: Fra tur nov. 2013 – S. og K. Abrahamsen
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Etterkommerne av
Ole Olson Ritland (1808-1893) og Sarah (Siri) Jensen (1805-1887)
Ved noe søken på internett etter stoff for medlemsbladet, kom jeg over en hel del historie om en familie – familien Ritland fra
Hjelmeland som emigrerte til Amerika i 1855. Flere eldre personer i familien har fortalt om sine slektninger. Noe går tilbake til
borgerkrigstiden.
.
Redaktøren har vært i kontakt med den ansvarlige John Ritland for internett-sidenene til familien, og fikk 9. februar 2015
tillatelse fra han om at bilder og historie kan gjengis i medlemsbladet for Sons of Norway-Ryfylke Lodge 8-023.
Ref.e-mail 09.02.2015 fra: jritland@cox.net
Yes, you have my permission. Absolutely. Thanks for asking!
I should add, both my Aunt Charlotte and her husband Leonard Andersen passed away recently. Leonard was 103, and
Charlotte was 99.
John

Kilde1:
http://www.ritland-32nd-iowa.com/RitlandFamily/oleandsara.html
I tidlig til midten av 1960-tallet, forsket min tante Ruthie sammen med min bestemor, fru Osmond E. Ritland, på Ritland
familiens historie. De ville undersøke etterkommerne av Ole og Siri (Sarah) og forberedte denne fortellingen. Husk på at dette ble
skrevet for nesten 40 år siden.
Den første "Ritland" som denne historien dreier seg om, het Ola Olson f. 1808 og vokste opp på Helgaland, Ombo. Han var den tredje
i en søskenflokk på 11. Foreldrene var Ola Olsen f.1778, d.1858. G1 1803 m. Barbro Osmundsdtr f.1779 på Riveland, Årdal, d.1832.(se
Helgaland 13d i boken "Hjelmeland Gardar og folk 2").
Videre finner man samme "Ritland" side 118 i samme boken – igjen navngitt som Ola Olson g.m. Siri Jensdtr. …
Nedenfor har red. tatt opplysningene i boken og de man finner på nettstedet og flettet sammen med de som ble gift.
13.
Ola Olsen - f.1808 på Helgaland (13d) d.1893
G.
1834 m. Siri (Sara) Jensdtr. –f.1805 (10f) d.1887
Barn: a. Ola O. Ritland
f.1836-d.1905
b. Jens Ritland
f.1838-d.1917
c. Torstein Ritland
f.1841d. Ånen(=Owen) Ritland
f.1842-d.1882
e. Ola L. Ritland
f.1844-d.1917
f.
Lars Ritland
f.1846-d.1856
g. Osmund Ritland
f.1848-d.1865
h. Ingeborg Ritland
f.1851-d.

Ektefelle:
G. Sarah Bjerkestrand f.1845-d.1916
G. Inger Hegland
f.1835-d.1920
G. Serena Ose

f.

G. Martin Sevde

f.

-d.1930

Ola og (Siri Jensdtr) Sarah Ritland bodde på Ritland gård, Hjelmeland.
Han livnærte seg som smed og av handel, samt at han drev som bonde.
Følgende barn ble født på Ritland: Jens(John), Torstein, Ånen, Ola, Lars,
Osmund og Ingeborg

Ole og (Siri) Sarah og
de syv barna emigrerte
til Amerika i 1855.
Etter elleve uker på
seilskuta "The Sisters",
seilte de opp St.
Lawrenceelven til
Utklipp 1 fra " Hjelmeland Gardar og folk 2"
Quebec.
Vel framme i Quebec, gikk de ombord på et tog som gikk til øst kysten av
Michigansjøen. De krysset Michigansjøen til Chicago, og dro derfra til Lisbon,
Illinois, der de bodde i to år.
Sønnen, Lars, døde der i 1856. I 1857 forlot de Lisbon og dro til Story County, Iowa.
Det var 17 teltvogner, trukket av okser i karavanen. De bodde i sine tildekkede
vogner ved elven Skunk i utkanten av Story City til de ble sikret midlertidig ly i en
tømmerhytte. Senere flyttet de til farmen som Ole Ritland kjøpte, og som nå er eid
av Ingebrit Sands. Etter dette, flyttet de til Ritland farm, bedre kjent som Sande
stedet, som nå eies og er bebodd av Raymond Sande.
(forts. side 7)

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
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Ryfylke Lodge
USA Sørstats-tur 9.-21. okt. 2015

Forrige medlemsblad hadde et innlegg med forslag om tur til USA med turoperatørene
Terje og Kristin Solheim. De driver Solheim Tours fra Arendal. Terje og Kristin var hos
oss på julemøtet 10.12.2014.
Pga. plassproblemer i bladet var innlegget uten bilder. Det ble beskrevet en tur
gjennom/innom 6 sørstater, nemlig Georgia, Alabama, N-Carolina, Tennessee,
Mississippi og Louisiana.
Medlemsbladet hadde og vedlagt den fullstendige beskrivelsen med bilder og orientering
av turen, beregnet for de av medlemmene som kan ta imot e-post. Dette vet vi at ikke alle
kan gjøre. Siden det er kommet få påmeldinger, gjentar vi en gang til den fullstendige
beskrivelsen av turen. Da skulle alle ha fått det samme grunnlaget for å bestemme seg.

Denne turen starter i Atlanta, sørstatenes største by. Deretter fortsetter vi
opp i vakre Blue Ridge Mountains, der vi får med oss enorme Biltmore Estate
og vakre Smoky Mountains National Park. Så fortsetter vi med
borgerkrigshistorie i Chickamauga før det bærer videre til countrymusikkens
hovedstad Nashville, der spennende opplevelser venter. Vi ender opp i de
spesielle våtmarksområdene i Mississippideltaet, der jazzens hovedstad New
Orleans blir siste stoppested. Her skal vi oppleve både alligatorsafari og en
kreolsk sukkerplantasje med en helt spesiell historie, og selvsagt god mat og
musikk! Seks forskjellige stater får vi med oss. Dette blir moro!

Gratulerer

Vi gratulerer
så hjertelig med dagen i
Mars
Solveig Bergøy Nag
Anna Olaug Olsen
Anne Berit W. Sæbø
Helene Leirvik
Godwin Sagård
Solveig Iversen

04.
06.
09.
12.
15.
21.

Fre. 9.10.: Vi reiser fra Sola via Amsterdam til Atlanta, Georgia (seks timers tidsforskjell), og
installerer oss på et hotell i nærheten av flyplassen.
Lør. 10.10.: Vi begynner dagen med en liten smakebit av Atlanta, der vi får med
oss Martin Luther Kings fødested/barndomshjem og fortsetter til King-senteret,
der han og kona Coretta er begravet, og der vi får lære litt mer om borgerrettsbevegelsens historie. Så begynner vi på kjøreturen nordover til Asheville,
N-Carolina. Asheville ligger ved foten av Blue Ridge Mountains, en del av Appalachiafjellkjeden som strekker seg langs hele østkysten. Her skal vi være i
to netter. (Ca. 4 timers kjøring.)
Søn. 11.10.: I dag skal vi besøke fantastiske Biltmore Estate, som ligger rett
utenfor Asheville. Hovedhuset er det største private hjemmet i USA, bygd av
George W. Vanderbilt II på slutten av 1800-tallet. Det er fortsatt i familiens eie. Rundt
«slottet» er det nydelige hager. Ellers er eiendommen bygd opp som en landsby, med
verksteder, koselige småbutikker og restauranter. Biltmore Estate driver også med
vinproduksjon.
Kartutsnitt med sørstatene Georgia, Alabama,

Man. 12.10.: Fra Asheville kjører vi opp i Blue Ridge Mountains, nærmere bestemt til Smoky N-Carolina, Tennessee, Mississippi.
Mountains National park, USAs mest besøkte. Den ligger på grensa mellom North Carolina og Louisiana er sør for kartet vist her.
Tennessee. Her nyter vi vakker natur (og muligens får vi se bjørn!) før vi setter kursen sørover
igjen mot Chattanooga, der det blir overnatting.
Tirs. 13.10.: Etter frokost kjører vi til et av de mest kjente stedene fra borgerkrigen,
Chickamauga National Military Park. I 1863 sto det nest største slaget i borgerkrigen her,
sørstatene seiret. Det var bare Gettysburg som hadde større tap. For oss norske har dette slaget
en spesiell betydning, siden det var her oberst Heg falt. Han var født i Lier ved Drammen, og
var leder for det 15. Wisconsin frivillige regiment som mest bestod av nordmenn.
Utpå ettermiddagen kommer vi til Nashville, som er både Tennessees og countrymusikkens
hovedstad, og her blir vi i tre netter. Denne dagen får vi en ekstra time (7 timers forskjell nå).
Ons. 14.-Tors. 15.10.: Vi har to hele dager til rådighet i Nashville, såpass må vi ha for å få
med oss høydepunktene: Country Music Hall of Fame, Grand Ole Opry (tirsdag kveld),
middag og show på hjuldamperen ”General Jackson”(onsdag kveld), og shopping på det
enorme handlesenteret Opry Mills. Men det viktigste er å vandre langs Music Row, sette seg
ned og lytte til musikken på Tootsie’s Bar og andre etablissementer av samme slaget, i
Nashville kan en høre livemusikk døgnet rundt! (forts. side 7)

Biltmore House utenfor byen Asheville

Blue Ridge Mountains
med Smoky Mountains National Park
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Referat fra årsmøte …
(forts. fra side 3)

John Harry viste så eigne filmopptak frå eit 100-års
jubileumscruise gjennom Panamakanalen som er ein snarveg mellom
Atlanterhavet og Stillehavet av svært høg ingeniørkunst. Han
fortalde litt om historikk og bygginga av kanalen og slik den er i dag.
Alt på 1500-1600 talet var det planar om kanal, også på 1880 talet
var det eit fransk forsøk som kollapsa, men kanalen vart ein realitet
då den stod ferdig i 1914, i regi av USA. Det var Theodore
Roosevelt jr. som tvinga dette gjennom i kongressen i si tid som
USA-president.
Kanalen er ca. 8 mil lang og har 2 løp slik at skip kan gå i begge
retningar samtidig med ca. 7-8 timars fartstid. Høgdeforskjellen frå
havet til den kunstige Gatunsjøen er 26 meter og det er 3 sluser på
veg opp og 3 sluser ned, kvar ca. 300 m lange, 33,5 m breie og 12,5
m djupe. Stålportane er 21 meter høge og veg 745 tonn, men dei er
så godt balanserte at det berre trengst 40 HK motor for å opna og
lukka dei. Ca. 27.500 menneske omkom under bygginga av kanalen.
Ca. 10.000 stk arbeidar i kanalområdet i dag. Det er stor
tidsinnsparing å gå gjennom kanalen mot å gå rundt spissen av SørAmerika, men kanal-avgifta for det cruiseskipet John Harry var med
utgjorde 250.000 USD.
15.000 skip går gjennom kanalen kvart år. 40.000 bilar går over
kanalbrua kvar dag. Det er under arbeid ein ny kanal med større
kapasitet som er planlagt opna i 2016.
John H. gav uttrykk for at dette var ein fantastisk tur. Nokre få
andre i forsamlinga hadde vore gjennom kanalen, Godvin Sagård
heile 72 gonger (frå si tid som sjømann – red. anm.)!
Tilslutt var det trekning på åresalet og bordpynten. Saman med
inngangspengane på kr 2.280,- minus diverse utgifter gav kvelden eit
flott netto tilskot til kassen på kr. 5.279,-.

Aktivitetskalender

Aktiviteter
1. halvår 2015

Rev. 3

***
14/1 – Medl.møte på Vaulali Tema: Edward Tungland om ”Livsglede
for eldre”
(= utført)
11/2 – Årsmøte på Vaulali - m/Pot Luck.
Tema: John H. Hevrøy viser bilder/film
fra tur gjennom Panamakanalen(= utført)
11/3 – Medlemsmøte på Vaulali
Tema: Lokalhistorie v/ Kjell Odd Voster
22/4 – Medlemssmøte på Vaulali –
Tema: Ryfast v/ prosjektleiar Holmsen
13/5 – Bedriftsbesøk på Fredriksens Silketrykk
Mat på Krambulemmen etterpå må avklares.
14/6 – Båttur i Ryfylkebassenget m/Helgøy
Skyssbåt. Avg. Grønvik via Fiskå –
Tur på fjorden –besøk Borgøy inkl. mat
– spasertur etterpå.
Retur til Fiskå/Grønvik.
Endelig dag og plan ikke bestemt.
Avhenger av nok påmeldte.
19/8 – Besøk Vigatunet v/Trygve Brandal.
Medbrakt egen mat. Ta med noe å sitte
på.

Jens Inge
E-mail fra Odd Harald –

http://www.instantstreetview.com/
Linken ovenfor er tilsendt fra Odd Harald. Legg
den inn på internett, og det åpner seg et program
som er fritt å laste ned. Du kan velge hva du vil
bruke det til, f.eks. finne ut hvordan trafikkken er
på et sted som du bestemmer selv, hvordan et
boligstrøk ser ut etc.; du kan få fram oversiktskart
over distrikt, land – f.eks. se ned på Preikestolen.
" Jeg har hatt moro av å legge inn adressen til
folk jeg kjenner i USA, for å få se hvordan huset
og strøket ser ut der de bor. Svært mye er lagt inn
på webadressen", skriver Odd Harald.
***
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Ryfylke Lodge - USA Sørstats-tur …
(forts. fra side 5)
Fre. 16.10.: Etter frokost reiser vi fra Nashville og kjører sør-vestover. Vi
snutter så vidt innom staten Alabama før vi kjører inn i ennå en ny stat,
Mississippi. I byen Tupelo finner vi det bittelille barndomshjemmet til
Elvis, interessant å se! Det er også et fint Elvis-museum på eiendommen,
og kirka som familien Presley gikk i er også flyttet til museumsområdet.
Hotellet vårt ligger ca. 10 minutters kjøring videre.
Lør. 17.10.: Så bærer det videre sørover til enda en musikkby, New
Orleans. Der ender vi opp på ettermiddagen, etter å ha fulgt Interstate 55
sørover og kryssa grensa til Louisiana. I New Orleans blir vi de siste tre
nettene.
Søn. 18. - Man. 19.10.: To hele dager har vi i jazzens hovedstad ved
Mississippideltaet – her er det mange opplevelser som venter oss! Selv om
byen har vært gjennom mye de siste årene (orkanen Katrina og oljeutslippet
i Gulfen) er den fortsatt oppegående. Både byen og området rundt er helt
spesielt og uforglemmelig!
Musikken er jo det viktigste når vi er i ”Big Easy”, vi
skal rusle på Bourbon Street og ellers i det franske
kvarteret og finne koselige plasser som spiller jazz,
men det er mye annet vi må ha med oss også. Vi
kommer til å ta en tur utover til bayouene og ta en
alligatorsafari i ”swamp”-/myrområdet ved Lafitte.
New Orleans' kreolske historie er utrolig
spennende og fascinerende. Det er den
som gjør New Orleans til det den er i dag,
og vi skal ut til Laura Plantation for å få
mer innblikk i dette.
Og så er det jo norsk sjømannskirke i
New Orleans, der har de alltid hjerterom
og gode vafler. Kirka ligger i gå-avstand
fra hotellet, og vi blir med på søndagens
gudstjeneste der.

Etterkommerne av…
(forts. fra side 4)
Sønnen Owen var invalid, og døde her i 1882 i 40 års
alderen.
En annen sønn, Osmond ble ved et uhell skutt og han
døde 14. april 1865 i en alder av 17 år og 14 dager. Ole og
Sarah bodde på Ritland farm til sin død. Ole døde 14. mars
1893 i en alder av 84 år og seks måneder, og Sarah døde
den 3. mai 1887 i en alder av 82 år.
De to eldste sønnene, Ole O. og Jens, drev i partnerskap
med farming og dyrket prærien til en viss pris per acre. De
brukte en stor bryte-plog til dette, trukket av åtte okser. De
var opptatt med dette, helt til Jens valgte å gjøre tjeneste i
borgerkrigen, der han tjente trofast og godt i tre år som
frivillig. Det ble John (Jens) Ritland, med hjelp fra
sønnene, som skulle skrive sine memorarer fra denne
krigen.
Forfatteren
forklarer:
Jeg beklager
at jeg ikke
har noen
bilder av min
bestefar fra
den tiden han
gjorde sin
verneplikt under
borgerkrigen.
Jeg tviler på at
det finnes noen.

Laura Plantation

Tirs. 20.10.: Vi flyr heim fra New Orleans International Airport,
klokkeslettet er ikke klart ennå. Natta får vi på flyet, og
Ons. 21.10.: er vi på Sola igjen.

Bildet ble tatt i 1880 årene, eller der omkring – og viser John og Inger
Ritland sammen med barna deres. John sitter som andre fra venstre med
hendene foldet i fanget. Medsols fra ham er:
Osmond (forfatterens bestefar), Belle, Olaus, Bennie, Julia, Louise, Inger
og Louis.

Mer om Ritland-familien i neste nr.

Praktiske opplysninger:

Dette må være i orden:

Pris: Kr. 29000 per person i dobbeltrom, kr. 5500 i enkeltromstillegg
Dollaren har steget med nesten 30% fra denne tid i fjor,
så vi har vært nødt til å legge på prisen en del.
Denne prisen dere får her er bindende, enten dollaren går opp eller ned.

*Evt. avbestillingsforsikring må dere ordne selv,
*reiseforsikring (påkrevd)
*Passet må være gyldig minst 6 måneder etter
hjemkomst. Det må
*også søkes om innreisetillatelse til USA,
det er vi gjerne
*behjelpelige med (koster for tiden $ 14)
*For å reise må du være rimelig frisk
(legeattest om nødvendig).
*Du må kunne bruke beina noen hundre meter
og klare å
*bære din egen koffert selv, også i trapper
(ikke alle hotellene har heis).

Hva dere får for pengene:
- Fly Sola – Atlanta, USA, retur New Orleans – Sola
- 11 overnattinger i motell/hotell
- 11 frokoster
- All transport i USA
- Inngang til show og severdigheter vi tar dere til, slik som …
- Biltmore Estate, nasjonalparkene, Grand Ole Opry,
- middagscruise med General Jackson, alligatorsafari m.m.

Har du spørsmål, ring oss gjerne på 90138683.
Vår adresse er: Solheim Gård, Bøylestadveien 512, 4820 Froland
Email: tesolh2@online.no
Internett: www.solheimtours.com
Solheim-tur til USA krev minimum 10 og maximum 13 deltakarar for at turen kan
arrangerast. Frist for påmelding er 30. april 2015….
til Jens Inge Børkja, email jens.borkja@inbox.com Tlf. 45228963

Velkommen med på tur!
Kristin og Terje Solheim
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Returadresse:
Jens Inge Børkja, Øvre Byrkja 33, 4130 Hjelmeland
Sendes til:

VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE ONSDAG 11. mars 2015 KL. 19.00
Sted: VAULALI, BJØRHEIMSBYGD
Saker:
Mat:
Foredrag:

- Aktuelt, Post, Økonomi
- Gunvor Lauvsnes og Turid Langvik
- Lokalhistorie v/Kjell Odd Voster

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.

