
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 
 
Kjære medlemmer i Ryfylke Lodge. 
 
At vi samlet 39 personer til vårt forrige møte synes jeg var veldig hyggelig, - til og 
med kjekt. 
Det viser at vi innimellom kan greie oss på egen hånd bare agnet er godt nok. Filmen 
vi viste fra turen vår i 2006 falt i smak tydeligvis. Jeg har hørt mange hyggelige 
kommentarer, til og med fra folk som ikke verken er medlemmer eller var tilstede. Vi 
skal gjøre alt vi han for å gjøre plass til del 2 i løpet av høsten,- så gled deg ! 
 
Så har vi vendt nok et blad i kalenderen for 2013, og hva var det som dukket frem ? – 
Jo, mai måned, - den skjønne og milde. Håper den lever opp til sitt rykte,- med alle 
festdagene hvor til vi ønsker skjønne og milde dager. 
 
Det er snart et år siden D-8 avholdt kongress, - midt i ”Garborgs rike”, altså Arne 
Garborg' og da er vi på Jæren. Jeg har stadig i tankene vendt tilbake til disse fine 
dagene på Bryne, og alt hva de ga oss av faglig og sosialt fellesskap. 
 
Så har jeg tenkte tilbake på denne Arne Garborg, dikteren og poeten som ga oss blant 
annet; Småspurven gjeng i tunet, - Um penger, - Fred, - Haugtussa, - Knudahei-brev 
og mye mer. Og nå innenfor nasjonaldagen; - Gud signe Noregs land, som han skrev i 
1878. 
 

Gud signe Noregs land, kvar heim, kvar dal og strand, kvar lund og li! 
Han lat det aldri døy, han verje bygd og øy, han verje mann og møy, 
Til evig tid. 
 
Me fekk det høgt og fritt, me fekk det vent og vidt,- med hav og fjell. 
Det står så trygt og godt, det står så reint og blått, rett som et gudeslott 
Med solskinstjeld. 
 
Her stig det stort og blått, vårt fagre heimlands slott, med tind og tårn. 
Og som det ervdest ned , alt fagrar`led for led, det byggjast skal i fred 
Åt våre born. 

 
 
 

GOD  17. mai !!!GOD  17. mai !!!GOD  17. mai !!!GOD  17. mai !!!    
 

Vi feirer snart 17. mai, og fra Ryfylke Lodge`s styre sender vi våre beste ønsker om 
en god og fin nasjonaldag-feiring til alle våre medlemmer i Ryfylke Lodge,  Norge 
forøvrig  og alle våre søstre og brødre som feirer 17. mai i USA og Canada,-  
whereever you are. 
 
Med vennlig hilsen 
John Hevrøy 
President Ryfylke Lodge 
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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 

 

 
 
 

Fiskaavegen 1 
 

NONONONO----4120 TAU4120 TAU4120 TAU4120 TAU    
 

tlf. (+47) 51740500 
www.comrod.com 

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 2013 
 

President 
John Harry Hevrøy 

Fjellsv. 11B 
4100 Jørpeland 

johhevro@online.no 
Tlf. 51747761 / 90825915 

 

Visepresident 
Sigbjørn Schmidt 

4137 Årdal i Ryfylke 
s.schmidt@online.no 

Tlf. 51752446 / 95267992 
 

Sekretær 
Solfrid Abrahamsen 

Varhaugvegen 9 
4120 Tau 

sab@lyse.net 
Tlf. 51746215 / 48286374 

 

Kasserer 
Ingrid Engedal 
Ekornvegen 3 

4100 Jørpeland 
ingrid.engedal@lyse.net 

Tlf. 90183024 
 

Finanssekretær UTGÅR 
 

Aktivitetsleder 
Odd Harald Olsen 
4130 Hjelmeland 

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

 

Marshall / Matr.forv. 
Pål Barkve 

Ryfylkev. 2560 
4120 Tau 

Tlf. 51746415 / 95253972 
 

Rådgiver 
Odd Harald Olsen 
4130 Hjelmeland 

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

 
Redaktør 

Kåre Abrahamsen 
Varhaugvegen 9 

4120 Tau 
ksa@lyse.net 

Tlf. 51746215 /98476287 
 
 

Redaksjonskomité 
Solfrid Abrahamsen 

Varhaugvegen 9 
4120 Tau 

sab@lyse.net 
Tlf. 51746215 / 48286374 

og 
Olav E. Skjervik 

Prestegarden  
4130 Hjelmeland 

eskjervi@online.no 
Tlf. 51750717 

 
POST: 

Ryfylke Lodge 8-023 
v/John Harry Hevrøy 

4100 Jørpeland 
 
 

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

 

  

For videre annonsering:  se side 4 og 8 

 
 
 
 

LEDIG ANNONSEPLASS 

 
 
 

LEDIG 
ANNONSEPLASS 
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Referat fra medlemsmøte -  
10.04.2013 på Vaulali 

 

Tilstede: John Harry Hevrøy, Sigbjørn Schmidt, Ingrid Engedal, Solfrid 
Abrahamsen, Pål Barkve, Kåre Abrahamsen, Odd Harald Olsen. 
 
Presidenten ønsket velkommen til 39 medlemmer. Han takket visepresidenten og 
styret for utført arbeid i hans fravær. 
 
Kveldens program er en mimrekveld med film fra tidligere USA turer. 
 
Kassereren opplyste at beholdning i kassen er kr 18745. 
 
Det ble referert til noen saker fra styremøtet som var avholdt før medlemsmøtet. 

- Det er betalt kr 5000,- til de to jentene som reiser på camp til Skogfjorden, 
USA. 

- Møteplan for høsten 2013, det blir vandring i Hjelmelandsvågen/grilling, 
forskjellige gjester og bedriftsbesøk.  

- Møtelokalet blir Vaulali for høsten 2013. 
- St. Olav Choir, 44 personer har meldt seg på konserten i Stavanger 05. juni. 

Solfrid delte ut billettene til de som var tilstede.  
- Sons of Norway har et opplegg for svaksynte, Ski for Light. Vi betaler inn 

kr 1000,- og er med i trekningen om å få sende en svaksynt m/ledsager, til 
Black Hills, Sør Dakota 20. – 23. januar 2014. Vinneren får kr 10000,- av 
Sons of Norway. 

 
Tidligere NRK korrespondent Einar Lunde kommer på Ryfylkebesøk i september. 
Han kommer til Strand torsdag 26.09. Han skal ha ett foredrag på Jonsokberget, ett 
møte med Strand næringsforening og ett offentlig arrangement i Jørpeland kirke på 
kvelden. Arrangør er Sons Ryfylke lodge og Kulturutvalget i Jørpeland kirke.  
I Hjelmeland har Eldrerådet ansvar for et program midt på dagen fredag 27.09. Sons 
er ikke medarrangør i Hjelmeland. 

- Odd Harald fortalte at i august 2014 blir det en 14 dagers tur i regi av 
Distrikt 8 med start fra New York, langs kysten til Jacksonville Florida, 
stopper 2 netter/deltar på kongressens bankett, videre til New Orleans, 
Memphis. Programmet vil bli klart til D8’s styremøte i oktober 2013. 

 
Etter god servering og drøs var John Harry klar med filmen fra USA turen i 2006. 
Den gikk fra Minneapolis til Seattle. Det var en lang tur og mye filming. Denne 
kvelden kom vi ikke frem til Seattle, men det var en kjekk film med mye 
amerikansk musikk – flott – reiselysten var der med en gang! Kan godt se resten ved 
en annen anledning. 
Odd Harald viste oss bilder fra turen til Midvesten i 2011. Er alltid like kjekt å reise 
i det området, treffer mange norske/norskættede og det knyttes mange kontakter. 
 
Så var det siste post på programmet - kveldens loddtrekning. Mange gikk hjem med 
en fin blomst. 
 
Tau 13.04.2013 
Solfrid Abrahamsen 
sekr.  
 
 
 
      Vi ser fra v.: Torleiv Helland, Ingrid Lekvam, 
      Kjell Nygård og Godwin Sagård. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her ser vi nærmest fra h.: Sigrun og Sindre 
Idsal, Tormod og Ingrid Nag, Jorunn og Egil 
Pedersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra h.: Ingrid Engedal, Solfrid Abrahamsen, 
Astrid Heggheim, Anne B. Warland Sæbø, 
Målfrid Lea og Haldis Mosnes ved vinduet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved enden av bordet ved vinduet: Judith Tvedt, 
Marit Klausen og  Solfrid Østerhus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra v. ser vi Orlyn Gunderson, fra Buxton i Nord 
Dakota. Emigrerte i sin tid fra Fundingsland.  
Åsmund Hausken, Hjelmeland til høyre. 
Bildet er fotografert fra filmlerretet/tur i 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turen gikk innom Minot i Nord Dakota, og da 
så man bl.a. Bjøro Haaland som sang fra scenen. 
Bildet er fotografert fra filmlerretet/tur i 2006. 
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Under arbeidet med å lete rundt på Internet etter stoff om "Loven vest for Pecos" og dommer 
Roy Bean, som det ble fortalt om i tidligere medlemsblad, har jeg kommet bort i annet stoff fra 
"den lovløse tiden" i Amerika.  Bl.a. "Wild west" historier om lovløse og andre som 
herjet/regjerte. Noen historier kan enkelte ha hørt allerede, men jeg håper de likevel er av 
interesse å lese her.  

Denne gang gjelder det James Butler Hickok, kjent for å være revolvermann, kortspiller, 
indianerspeider m.m. Man finner veldig mye om han på Internet. Jeg tar jeg med en historie fra 
hans siste dager. 
 
Kilder::  http://en.wikipedia.org/wiki/Wild_Bill_Hickok 
 http://www.kollebasker.dk/32285093 

 
James Butler Hickok (mai 27, 1837-2 August 1876), bedre kjent som 

Wild Bill Hickok, var en folkehelt av det ville vesten. Sine ferdigheter som 
revolvermannen og speider, sammen med hans rykte som en lovmann, ga 
grunnlaget for hans berømmelse, selv om noen av hans ferdigheter er 
oppskrytt. 
 

Hickok vokste opp på en farm på landsbygda, 
et sted som het Homer, nå Troy Grove i Illinois. 
Han dro vestover som 18-åring som en  
omvandrende flyktning. Jobbet først som  
stagecoach kusk, før han ble en slags sheriff 
i grense området av Kansas og Nebraska.  
Videre kjempet han for Unionshæren under den  
amerikanske borgerkrigen. Han har fått publisitet  
etter krigen for å ha vært speider, skarpskytter,  
skuespiller og profesjonell gambler.  

Mellom sine plikter innen rettshåndhevelse og  
gambling, som ofte overlappet hverandre, var  
Hickok involvert i flere kjente skuddvekslinger.   Ville Bill Hickok - 
       tidlig i 1860 årene 

Død manns hånd. 
Wild Bill Hickok var etter hvert blitt 39 og var kommet til St. Louis for 

å organisere en gullgraverekspedisjon til Dakota områdene. Han hadde ikke 
forestillet seg at han selv skulle arbeide, han skulle kun være guide for 
lykkejegerne. Mens gullgraverne slet i de rike fjellene, søkte Wild Bill 
lykken i spillesaloonene i Deadwood City, South Dakota.  
"Deadwood Telegram" skrev på et tidspunkt: " Wild Bill forsøker å samle 
gull ved å spille kort i stedet for selv å lete i jorden etter det." 
 

Hickok var hverken lykkelig eller rask lenger. Hans øyne bekymret ham. 
Han hadde all mulig grunn til å tro, at han begynte å bli blind og var også 
begynt å prate om at døden nærmet seg. Deadwood var et desperado 
paradis, og Wild Bill hadde kanskje en anelse om, at han ikke lenger ville 
kunne klare seg i en revolverkamp.  
 

Den 2. august 1876 kom avslutningen  
Hickok satt og spilte poker i Nuttal & Mann's Saloon i Deadwood, Dakota 
territorium (nå Sør-Dakota), med ryggen til den åpne døren - da Jack 
McCall, en skjeløyd fyllebøtte med brukket nese, kom inn og skjøt ham i 
nakken, mens han satt og spekulerte over kortene sine, esser og åttere 
naturligvis, siden kalt " DØD MANDS HÅND." Hickok falt ned på gulvet, 
mens den feige McCall snek seg ut av spillesaloonen. 

Man fant aldri ut av hvorfor mordet ble begått. McCall sa, at Hickok 
hadde drept hans bror og også truet McCall selv i Hays City 1869 ( det var 
ikke sant ). 

 
Kortene som 
Bill Hickok satt 
med da han ble skutt –  
"Død manns hånd" 
 

 
 
 
 
En annen forklaring gikk ut på, at Hickok 

hadde kranglet med McCall kvelden før, fordi 
han ikke ville betale en spillegjeld på 3.50 
Dollar. En tredje forklaring var at forbryterne 
i Deadwood hadde hørt, at Wild Bill skulle 
være marshall og derfor hadde leid McCall til 
å skyte ham. Det var like så sannsynlig, at 
McCall kun var full og skytegal den dagen.  

 
McCall ble faktisk fanget og stilt for en 

domstol, hvor han merkelig nok ble frikjent 
med 11 stemmer mot 1. Det var en merkelig 
dom, da han hadde skutt Wild Bill i nakken, 
men slik var rettferdigheten den gang. 

 McCall ble stilt for en ny domstol i 
Yankton. Da han ble spurt hvorfor han ikke 
hadde møtt Hickok i åpen kamp og drept ham 
der, svarte han: " Jeg var ikke ute etter å begå 
selvmord." Det var en fin hyllest til den 
avdøde, men allikevel kjente domstolen 
McCall skyldig. Han ble hengt den 1. mars 
1877. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
. 
 

 
 
 
 

 
 

Det voldsomme Vesten – om "Ville Bill Hickok" og "Død manns hånd" 
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Fra boken "Sjøyden og andre siddisar 2" – kan 
vi finne historier om originale personer i 
"gamle dager" i Stavanger by. Her er noen. 
 
 
Det oppsto slagsmål på den gamle kaféen 
"Verket" mellom to karer som slo hverandre 
i hodet med stoler og laget et svare 
spetakkel. Saken endte i retten, og en 
tredjemann som var innkalt som vitne, ble 
spurt hvorfor han ikke forsøkte å gripe inn 
under slagsmålet. 

- Eg konne ikkje. Der va'kje flerne ledige 
stolar, svarte han. 
 
 
En mann fra Nedstrand kom inn i et bakeri i 
Stavanger og spurte etter jobb. 
Bakermesteren beklaget og sa at det var 
knapt nok med arbeid for de som allerede 
arbeidet der. 
- Det e'kje någe problem. Eg gjør så lite, så 
viss lønnå e goe bjynne eg gjerne for det, 
svarte Nedstrandsmannen. 
 
 
En av byens skoler fikk under krigen en 
nazistisk skolestyrer, og han hang straks opp 
et bilde av Quisling på kontoret sitt. 

En dag han kom inn på kontoret, lå en 
vaskekone på kne og skrubbet golvet. 
Skolestyreren ville gjerne være tjomslig, og 
komme i kontakt med jøssinger, så han sa til 
vaskekona: 

- E det 'kje et fint bilde eg har fått på 
veggen? 

- Eg har 'kje sitt så nøye på det, for eg har 
nok med driden på golve, svarte vaskekona. 
 
 
I religionstimen på skolen spurte læreren om 
det var noen av elevene som hadde sett Gud. 
Det var helt stille i klassen, da han Marton 
forsiktig rakte opp håndå. 

- Eg e ikkje ganske sikker, men eg tror u 
mor har sitt an. For ein morning då hu sko på 
do, ropte u då u åbna dørå: 

- Herre Gud, e det her du sidde. 

Kilder: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Osmund_Osmundson_House 
 

Osmund Osmundson ble født i Nedstrand i 
Tysvær kommune, Rogaland i 1826 og emigrerte til 
USA i 1850.  

Han bosatte seg i Milwaukee, Wisconsin før han 
startet leting etter gull under California Gold Rush 
tiden.  

I 1856 flyttet han til Wheeling Township i Rice 
County, Minnesota. Han kjøpte 240 acres, og 
homesteaded dette området som han kalte 
Nerstrand. 

Han begynte å se for seg en by på stedet.  
Giftet seg i 1857 med Ann Viig, f. 7. nov. 1834 i 
Norge, d. 26. apr. 1882. De fikk 8 barn : Andrew 
Bernhart (1858-1874), Albert Oscar, Samuel 
Milton, John Gabriel, Russell Edward, Esther 
Heline, Ambrosia Sophia (Mrs. Bernard Bonde) og 
Andrew Bernhart. 

I 1877 bygget han en butikk på hva som ble 
toglinje for jernbanen. Nå er det Main Street.  

I 1885 ble Minnesota og North Western Railroad 
(senere Chicago Great Western Railway) 
konstruert, og Osmundson fikk bygget byen langs 
linjen, som fikk navn Nerstrand etter sitt hjemsted.  

Området rundt Nerstrand og Wheeling Township 
ble etter hvert et tett sammensveiset norsk- 
amerikansk samfunn.  

Osmundson ble en svært aktiv mann innen 
county- og statlig politikk, og var Rice County 
kommisjonær i to perioder. Han deltok og i 
Minnesota Stat Lovgivning; Han døde i 1914. 
 
Bygningen 

Osmund Osmundson huset ligger nordøst i byen 
Nerstrand,. Byen er liten, lokalisert i Rice County, 
Minnesota. Antall innbyggere er 295 personer iht. 
folketellingen i 2010.  

Osmundson-huset er  
hvitt, et 2-etasjers murstein  
hus med 2 gavler og ble  
fullført i 1880.  

Den varierende strukturen 
 består av to deler, hver  
med en kryssende gavl  
tekket med vindskier av  
tre-paneler.  

Den sørlige seksjonen,  
venstre del av front-fasaden,  
har deler som dateres til  
1856. Den nordre delen har  
3 innhykk med 1 ½ etasjes  
forbindelse til den bakre  
vestfasaden. To over to  
vinduer har samme faste 
avstand og lett bue-hvelving. 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
Gratulerer 

 
The Osmund Osmundson House 

 

 

Artige 
historier 

 
Vi gratulerer 

så hjertelig med dagen 
i  
MaiMaiMaiMai! 

 

VI GRATULERER    !!!!    
    

Jan Ommundsen       06. 
Gerd T. Melberg       13. 
Torleiv Helland         16. 
Haldis Austvold         21. 
Ingrid Lekvam          21. 
Harald Veland            29. 
 
 

Bygningen har to verandaer: en innelukket veranda toppet av en balkong på bakre (nordvestlig) hjørne, 
samt en modifisert veranda over fremre delen av den buktende fasaden. Bygningen hadde opprinnelig et 
forseggjort tre-søylerekkverk, hel front portaler av rød murstein farge. 

 
 
 
 
 
 
 
The Osmund Osmundson House, 
c. 1890s 
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Norwegian American Weekly er et blad som gis ut gratis hver uke 
til alle som er interessert.  
 
Denne gang gjelder det våre unge og mulighet for kurser: 
 

International Summer School, Oslo 
 
Kilde: 
http://www.uio.no/english/studies/summerschool/?utm_source=4%
2F19%2F2013&utm_campaign=Apr.+19&utm_medium=email 
 
22 June - 2 August 2013 opplyses at: 
- The International Summer School (ISS) offers intensive Master's 
and Bachelor's courses over six weeks.  
We welcome more than 550 students from  nearly 100 countries  
from late June to early August. 
 
Courses 

• Bachelor's courses  

• Master's courses  

• Afternoon seminars  
Admission 

• Academic requirements  

• How to apply  
Norwegian courses administrated by ISS  
All Norwegian language courses are for a fee. The different 
language courses have different learning outcomes.  

Spring Summer Autumn 

January-May June-August August-December 

NORA: for 
credit. Apply 
between September 
- November. 
Norwegian for 
International 
Researchers: not for 
credit. Rolling 
admission until the 
course is full. 

ISS: for credit, 
intensive classes. 
For guaranteed 
admission, apply 
between November 
- February 
  
  

NORA: for 
credit. Apply 
between February - 
June. 
Norwegian for 
International 
Researchers: not for 
credit. Rolling 
admission until the 
course is full. 

 
For ytterligere opplysninger og flere kurser - gå inn på linken 
ovenfor. 
 
Du kan kontakte dem  pr. telefon og e-mail: 
Contact us 
+47 22 85 63 85 
iss@admin.uio.no 
 

******* 
 

 

LITT OM KONSERTEN 
        kvelden onsdag 5. juni …. 

da går mange av oss i Ryfylke Lodge og en del venner  
i Stavanger Konserthus 

for å høre St. Olaf Choir fra Minnesota. 
Vi er 44 påmeldte og reiser fra Tau med  

ferjen kl. 16.15. 
Før konserten vil vi møtes på "Big Horn Steakhouse  

kl. 17.15 for et bedre måltid mat.  
Det er bestilt samme meny for alle. 

Da gleder vi oss. 
 

SONS OF NORWAY DISTRICT CONVENTION 
 

The First district Sons of Norway convention will be in Sioux City, Iowa 
June 19,20 and 21. Wilhelm Holand is president. Glitne lodge of Sioux City is 
host, and convention chairman is past president Ore Olson. 
 
Sons of Norway -HOME FOR AGED UNDER CONSIDERATION 
 

Among other decisions reached at the spring meeting of the Supreme lodge 
Sons of Norway board April 23-25 at the home office, Minneapolis, was 
approval of proposals for changes in the societies by-laws to provide for the 
construction of homes for the aged. Negotiations for a possible site for such 
home in Minneapolis was authorized. A hospital insurance plan is also under 
consideration. 
 
Kom fra Montana for å møte bror fra Norge. 

Herr og fru Odd Hansen kom til Minneapolis fra Anaconda, Montana sist 
torsdag for å møte Konrad Lunde, en bror av fru Hansen, som kom med fly fra 
Norge. Etter å ha besøkt venner og slektninger her i Minneapolis, reiste Lunde 
sammen med herr og fru Hansen til Anaconda. 

Herr Hansen er bergenser, født i Bergen. Fru Hansen og broren Konrad er 
født på Radøyen ved Bergen. Konrad er immigrant og tenker på å slp seg ned i 
USA. 

Marcus Tellevik og sønn Marcus Johan var også på fly-stasjonen. Lunde 
hadde hilsninger og gaver med fra Telleviks søstre fra Bergen. 
 
Asgrim K. Skaro 
Første fastboende Norske pioner i Minnesota, ved Lawrence Molsether. 

 

I år (1958) feirer Minn. 100 års jubileum som Stat og mange utstillinger er 
planlagt i forbindelse med jubileet. Blant annet ble det bestemt å forsøke å finne 
den første fastboende pioner fra hver av de Skandinaviske lande, Finland og 
Island. Min oppgave var å finne den første Norske pioner som kom til denne 
Stat. 

Utvandringen til Amerika begynte i 1825 for alvor. Staten New York var 
den første som ble bosatt; men allerede i 1830-32 begynte Nordmennene å dra 
lenger vestover, spesielt til Illinois, Iowa og Wisconsin. Men det var ikke før i 
1847 at vi fant den første nordmann i Minnesota, og det var Asgrim Skaro fra 
Hol i Hallingdal. 
I 1850 hadde vi den første folketelling i Minnesota og i Statens arkiv fant jeg at 
her var bare 7 mennesker fra Norge, og av disse 7 var der bare en Asgrim K. 
Skaro som jeg var istand til å finne ut mer om i de følgende år. 

Asgrim Knutsønn Skaro ble født den 4de juni 1829 i Hol i Hallingdal. Han 
reiste til Amerika i 1846, og i 1847 værvet han sig som soldat i hæren ved Fort 
Snelling i nærheten av Minneapolis, Minn. 

Han tjente som soldat i 5 år, inntil 1852. Om høsten i 1852 traff han 2 brødre 
fra Gulord i Biri, Norge som het Mathias G. og Peder Evensen. Brødrene 
Evensen kom fra Norge i 1849 og forble i Dane County i Wisconsin inntil 1852, 
da de reiste til St. Paul, Minn. De 3 menn ble venner og dro til St. Peter, Minn. i 
mai måned 1853, hvor de bosatte seg. De var 3 av de første fastboende 
emigranter i Nicollet county hvor St. Peter er hovedsetet. 

Den 15de sept. 1857 giftet Skaro seg med Theodora Laumann fra Oslo. I 
følge avisen Minnesota Press for onsdag 23de sept. 1857 fant bryllupet sted i 
brudgommens hjem. Altså Skaro hadde bygget seg et hjem i St. Peter mellem 
1853 og 1857. På en tur til St. Peter var jeg i stand til å finne dette huset. Det 
står fremdeles på tomten med adressen  622 6de Avenue Nord, St. Peter, og den 
nåværende eier kan vise papirer som oppgir alle eiere helt tilbake til Skaro. 
(Denne historien er mye lengre. Resten får komme en annen gang, Se også linken nedenfor) 
http://www.nb.no/emigrasjon/vis_data_brev.php?lang=nor&dok_id=23962&fulltekst=URN:NBN:n
o-nb_emidata_1223   (The first Norwegian migration into Texas ) 
    *** 

Gammelt-nytt fra avisen 
"Minnesota Posten" nr 30-2. årgang  

Trykket i Minneapolis, Minnesota, Torsdag den 12. juni 1958 
 

 

Hva skjer? 
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Biler fyller hele  
parkerings plassen utenfor  
The First Lutheran Church  
på dens siste gudstjeneste  
Sunday, November 4, 2012.  

(Kyle Grillot/ 
The Gazette-KCRG) 

 
Kirken ligger ikke langt fra 
Decorah 
 
http://www.kcrg.com/news/local/First-Lutheran-Church-Closes-Its-
Doors-177530641.html 
http://wcfcourier.com/news/local/iowa-s-oldest-
norwegian-lutheran-church-marks-end-of-
era/article_e7f3f43b-73ad-5322-a59a-36d725575529.html 
 

Olav Veka forteller i "Sydvesten" at han sent i høst ble 
kontaktet av en slektning i Iowa. Slektningen fortalte at en 
sentral kirke for rogalendinger i Iowa var nedlagt noen 
dager før. 

Utviklingen på landsbygda i USA med nedlegging av 
farmer, har vært mer dramatisk der enn i Norge. Det har 
medført alvorlige følger for den norsk-amerikanske 
kulturen. En synlig følge av det har vært nedlegging, til og 
med riving av gamle kirker. Menighetene på landsbygda i 
Midvesten har for få medlemmer igjen til å opprettholde 
den lokale, religiøse aktiviteten. 

Den siste meldingen gjaldt den kirken Olav Veka fikk 
melding om, nemlig First Lutheran Church ved Ossian i 
Fayette County i Iowa som ble nedlagt 4. november 2012 
Det var den nest eldste kirken vest for Mississippi og var 
162 år iht. "Sydvesten". 

 
Forsamlingen  løftet hvert 
sitt lys som en  
symbolsk handling  
da gudstjenesten gikk  
mot slutten 
 
 
 
Prest Ginny Olsen og  

biskop Steven L. Ullestad var til stede under den siste 
gudstjenesten i en fullsatt kirke. Alle løftet et lys som en 
symbolsk handling da gudstjenesten gikk mot slutten. 

I "gamle dager" da menigheten var størst, hadde de over 
500 medlemmer. I dag var den mindre enn 100. De hadde 
diskutert nedlegging hele foråret 2012, og i april ble 
vedtaket gjort. Det var viktig for alle før avgjørelsen, at 
kirkebygget ville bli tatt vare på som et religiøst og 
historisk minnesmerke – om en tid som nå er forbi. 

 
Vi siterer : "Kyrkja vart skipa den 1. august 1850 av 

innvandra nordmenn, for det meste frå Ryfylke og 
Rogaland elles, under namnet Norwegian Evangelical 
Lutheran Congregation:"These settlers were nearly 100 

per cent from Stavanger", stod det å lese i kirkens 
jubileumsskrift fra 1975 – forteller Olav Veka". 

 
En minnehøytidelighet for å markere grunnleggingen av  

The First Lutheran menighet er allerede planlagt til 4. 
august 2013, kan leses på internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

KLIPP 
KYRKJE I IOWA NEDLAGT 

KLIPP fra "Sydvesten"1-2013. 

Dalbuen Nytt  
Medlemsblad for Dalbuen Lodge 8-022 April 2013 – skriver om ..  
Andelotteriet -  
at etter henvendelse fra VIKING Magazine, har to personer i lodgen 
samarbeidet og oversendt informasjon om det årlige Andeløpet i 
Sokndal. Arne har sendt bilder. Vi antar at det kommer en artikkel om 
Andeløpet i VIKING sitt sommernummer! Se godt etter! – skiver de, 
og det skal vi gjøre. 
 
 
Medlemsbladet til Eidsvold lodge 8-009, april 2013 v/sekr. Ola 
Arnegård har opplysninger for dem som vil ut å reise og ønsker et 
rimelig sted å bo.  
Han skriver: "Finn et sted å bo". 
Er du lei av å betale skyhøye hotellregninger når du er ute og 
reiser? Her er en nettside der du kan leie rom, leilighet, hytte eller 
hus i 34.183 byer og 192 land! Her er priser fra et par 
hundrelapper og oppover. - Skriv inn sted/by og land og legg inn 
tidsrom for ønsket leie og hvor mange som skal bo der. Etter å ha 
foretatt noen tester på steder og byer i Norge, flere land i Europa, 
USA og Canada, er jeg ganske overrasket over hva man kan finne 
av utleieenheter rundt omkring i verden. Stedene er stort sett 
presentert med bilde og beskrivelse.  
Vi leide oss ofte inn privat da barna var med på ferie og senere når 
vi bare har vært to av oss, og stort sett så har vi vært fornøyd. Det 
har vært langt billigere enn hotell. På denne siden kan du også 
legge ut ditt eget husvære slik at andre kan leie det mens du selv er 
på reise. Egen ferie kan jo finansieres på den måten!  
Gå inn på: https://www.airbnb.no 
 
 
Sons of Norway's  
March Recruitment & Retention Newsletter - 
     har fokus på frivillighet, i  
     i den "ånd" vi skrev om  
     i sist nummer. 
     Vi har fritt oversatt - 
 
Mange av sønner av Norges "topp rekrutterere" vil fortelle deg, "du 
skal alltid rekrutte" Siden du aldri vet hvor du kan finne et nytt 
medlem er det viktig å være synlig og fortellende om sønner av Norge 
og din lodge. Muligheten til å jobbe frivillig har vært en meget populær 
grunn til å være med i Sons of Norway, spesielt når man er sammen 
med yngre generasjoner. Denne måneden settes søkelys på frivillighet, 
historiske høydepunkter, den betydning  frivilligheten betyr for en 
lodge's evne til å rekruttere, selv på en grunnskole tilstelning etc. 
 

Det fortelles bl.a. at 4 medlemmer  
av Normanden #4-424 i Missoula, MT  
hjalp til på en dansetilstelning, og at de  
fire serverte popcorn og krus med rotøl  
til over 400 studenter som deltok på  
dansen fra de 50's. De sørget for å gå i  
sine Sons of Norway antrekk, noe som  
fanget oppmerksomheten til en mor og hennes femte klasse datter. De 
fire frivillige klarte å rekruttere paret og hjelpe dem med å bli klar over 
og feire sine sterke norske røtter. 

Er det noe å lære her for oss i Norge og? 
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Returadresse: 
SOLFRID ABRAHAMSEN 
VARHAUGV. 9, 4120 TAU 
 
Sendes til: 

 
 
 
 
VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE ONSDAG 15. MAI 2013  

KL. 19.00 (merk tid og sted) 
PÅ VAULALI, BJØRHEIMSBYGD 
 
Saker:  - Vanlige møtesaker 
 
Foredrag: - Aud og Jon Engeland koserer om bakgrunn og historie fra 17. mai.  
  - Egne minner m/musikk og bilder. 
 
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. 


