
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/ 

 
Ved bruk av Grasrotandelen må organisasjonsnummer oppgis 
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Loddtrekkningen som måtte 
utsettes sist gang den 22/4, 
tar vi nå i Spinneriet. Vi fikk 
inn noen gevinster sist, som 
blir tatt med, men vi tar imot 
flere med takk nå også. 
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PRESIDENTEN HAR ORDET 
 
Gode medlemmer i Ryfylke Lodge. 
 
Det er tid for nokre ord i mai utgåva av medlemsbladet. 
På kalenderen står det fortsatt april, men ute ligg snøen ned på Skoarbønipen. 
Våren er spesiell, ein kan få smak av alle årstider i løpet av eit døgn! 
 
Her hjå oss går det med sauer og lam heile døgnet på denne årstida. Det er travelt, 
men og gildt når det går bra. Stort sett gjer det det, men diverre er det slik som det 
heiter frå gammalt , ”det kjem ikkje på vaglet alt som pip”. Nokre uhell må ein rekna 
med. 
 
Sydstatsturen vart det for få som ville vera med på. Opplegget er avslutta. I alle høve 
for i år.  
Me skuldar Kristin og Terje Solheim takk for arbeidet dei gjorde for å laga eit 
spennande opplegg! 
 
Leiv Eriksson Lodge tok opp att ein tidlegare tradisjon med felles møte for lodgene i 
Rogaland. Tre frå styret i Ryfylke lodge deltok på møte på Bryne den 20. april. 
Haugaland og Cleng Peerson lodge møtte ikkje.  
Føremålet med slike møte er å finna ting ein kan samarbeida om og henta inspirasjon 
i arbeidet. 
Eg opplevde møtet som positivt og det vart konkludert med at ein bør ha eit slikt møte 
årleg. 
 
Ryfylke Lodge er og i år invitert til å vera med på å konkurrere om støtte frå D-8 til 
”Ski for Light 2016”. Det inneber ei innbetaling på kr 1000. og ei mulig støtte på kr 
10.000. 
Dette vart gløymt på møtet i april, men me vil ta det opp på medlemsmøtet den 13. 
mai. 
 
Møtet 22. april med ”Ryfast”  som tema, var interessant! Ryfast har vore eit 
kontroversielt tema, mange har ønska seg andre løysingar på sambandet med Nord 
Jæren, men nå er prosjektet i godt gjenge og det er ikkje til å underslå at det er eit 
spennande og utfordrande prosjekt! 
 
Neste møte vert eit bedriftsbesøk hjå Fredriksen Silketrykk på Viganeset i 
Hjelmeland. 
Det er ei lita og spennande verksemd som tidlegare låg i Stavanger, men som nå i 
mange år har vore lokalisert i Hjelmeland. 
 
Kvelden 13. mai vert avslutta med ei lita matøkt på Spinneriet i Hjelmeland, med 
vanlege møtesaker og utlodning.  
 
Vel møtt fyrst på Fredriksen Silketrykk onsdag den 13. mai! 
 
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 

 

 

 
 
 

 

Verksted - Traktorer, 

redskaper, motorsager 

m.m. 
 

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

Telefon 51 75 26 40 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Alt innen nyere biler 
 
Bergtun 1 
4120 Tau  
Tlf.: 51749500 
www.strandautosalg.no 
 

 

Styret for Ryfylke Lodge 2015 
 

President 
Sigbjørn Schmidt 

4137 Årdal i Ryfylke 
s.schmidt@online.no 

Tlf. 51752446 / 95267992 
 
 

Visepresident 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 

For videre annonsering:  se side 4 og 8 
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Det er viktig å ha gode foredrags-
haldarar, det har Leiv Erikson Lodge 
lukkast med. 

Elles har alle lodgane utfordringar 
med rekruttering både av medlemmer 
og med å fylla opp alle styreverv.  

Etter orienteringa var det 
konkurranse og opplesing.  

Sidan tida hadde gått så altfor fort i 
kveld vart utlodninga, med unntak av 
borddekorasjonane, utsett til neste 
møte.   

Samværet vart avslutta med allsong 
kl 21:45. 

 
Jens Inge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilder:  
http://www.bing.com/images/search?q=ryfast+s
olbakk   Databilde som viser hvordan det vil se 
ut på Solbakk når Ryfast blir ferdig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasé for Ryfast – Solbakk- og Hundvågtunnel 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Holmsen v/Ryfast t.h. -mottar takk og 
blomster fra pres. Sigbjørn Schmidt. 
 
 
 
 
 
 
 
Her koser Turid Langvik t.v. – Gunvor 
Lauvsnes og Helene Leirvik seg med god mat 
 
Her ser vi f.v. 
Grete Voster  
og Leif (gjemt), 
Astrid og  
Godwin Sagård og 
Ola Lekvam  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Referat frå medlemsmøte i Sons of Norway, Ryfylke Lodge 8-023 
på Vaulali onsdag 22. april 2015, kl 19:00 – 21:45 

Totalt 24 stk. inkl. styret og 1 føredragshaldar møtte på Vaulali denne kvelden. Sigbjørn 
ønskte alle velkomne før me song nasjonalsongane. 

Deretter fekk tidlegare byggeleiar for Ryfast, Holmsen frå Statens Vegvesen, ordet. 
Han viste film og bilete om/frå Ryfast, fortalde og tok imot spørsmål frå salen. 

Ryfast-prosjektet består av Eiganestunnelen 3,7 km, Hundvågtunnelen 5,5 km samt 
Ryfylketunnelen på 14,3 km som blir verdens lengste undersjøiske tunnel. Prosjektet skal vera 
ferdig i løpet av 2019 og er kalkulert til 6,2 mrd kroner. Ryfylketunnelen består av 2 løp med 
største djup 297 m.u.h. og minste avstand i fjell til tunnel er 50 meter. Størst stigning er det på 
Solbakk-sida med 7%, endra frå 9% p.g.a. evnt. varmgang/brann i bremser spesielt på tyngre 
kjørety. For kvar 250 m blir det nødutgang, dvs. gjennomgang mellom løpa, og for kvar 500 
m blir det parkeringsnisje. 

Det blir 3 passasjer for bil mellom tunnelløpa.  Det er også planlagt ein fjellhall i kvar 
retning for å bryta opp i det monotone, liknande det som er i Lærdalstunnelen. Det blir fleire 
basseng inni tunnelen som skal mellomlagra vatn før vidare utpumping.  

Ein 50 tonn tung datastyrt borerigg med laser som måler nøyaktige vinklar og avstandar, 
borar 150 stk 5 m djupe hol (i stuven) for kvar salve.  Det blir brukt flytande sprengstoff som 
blandast ferdig på plassen. Før kvar omgang blir det bora nokre hol for å testa fjellkvalitet og 
vassinnhald i fjellet. Etter salvene blir det utlasting, pigging, reinsking og sikring med boltar 
og eventuelt sprøytebetong. 
Generelt er det godt fjell å arbeida i, spesielt frå Solbakksida der det er mykje hard gneis. Frå 
Hundvåg til Hidle er det fyllitt som er dårlegare fjell, men også dette er greitt nok å laga 
tunnel i.  

Det er 15-20 mann på kvar skift med 2 skift, dag og natt. Framdrifta varierar med dårlege 
fjellparti og evnt. vatn, men i gjennomsnitt greier dei ca 50 m i kvart løp pr. veke, tilsaman ca. 
100-110m tunnel/veke. Frå Solbakk er tunnelløpa nå ca. 3,1 km frå innslaget. Dette er  eit 
stykke ut frå land og altså under sjøen. 

Det blir arbeidd frå Hundvåg-sida også. Der er dei komne ca 2,1 km frå innslaget. For tida 
ligg entreprenøren noko etter skjema. Planen er at det skal vera gjennomslag i 2017, og tida 
etterpå skal brukast til å laga vegbane, installera leidningar, lys, vifter m.m.  

Til nå har det vore ein alvorleg personskade i samband med blanding av sprengstoffet. Feil 
på ein maskin med stort trykk, var visstnok årsak til dette. 

Grunn til forsinking i framdrifta har vore noko dårlege fjellparti samt litt 
innkjøringsproblem med transportbandet som blir brukt i staden for dumperar til uttransport 
av sprengt fjellmasse. Det er første gong dette blir prøvd i Norge. Fordeler med dette er 
sikrare og reinare luft enn ved bruk av dieseldrivne dumperar. Ei ulempe har vore at dette krev 
knuseverk i tunnelen for å knusa større steinar og dette har gjeve støvproblem som nå er løyst 
ved demping med vatn.  

Eit anna, svært synleg problem har vore plastfiber som forurensar sjøen og langs 
strendene. Dette er fiber som blir bukt som armering i sprutbetongen i tunnelen og som saman 
med fjellmasssane blir dumpa i sjøen. Det er lagt ut i sjøen fleire hundre meter lang barriere 
som skal samla opp plastfiberen, men den har ikkje vore heilt effektiv. Dette p.g.a. av at 
fiberen som er tilsølt med tung betong, synk først ned under barriera og deretter flyt opp når 
dette er vaska av. Samtidig er det utafor Solbakk svært sterke straumar som er stor belastning 
for barriera. Frå nå av er det ikkje tillatt med utslepp av plastfiber lenger og det må heretter 
brukast stålfibrar. I tunnel under sjø har dette før ikkje vore tillete p.g.a. rustproblem.  

Etter blomsteroverrekking til Holmsen og god matøkt var det tid for informasjon. 
Amerikaturen vår til sørstatane blir ikkje noko av p.g.a. for få påmelde. Leiv Erikson Lodge 
sin USA-tur "I Cleng Perssons fotspor" hadde 4 ledige plasser pr. 20. april. Jens Inge 
orienterte om båtturen i Ryfylkebassenget og etter handsopprekking vart det valt grilla laks 
m/tilbehør som felles meny på Sjernarøy Maritim under turen. Ingrid opplyste at det pr. dato 
er kr 15.761,75 på lodgens konto i banken. 

Måndag 20. april var styra for lodgane i Rogaland inviterte til eit felles møte på Bryne. Det 
møtte folk frå Leiv Erikson, Dalbuen, Terje Vigen, Ryfylke samt D8. Kåre orienterte frå dette. 
Noko av det som var framme på dette møtet, var korleis ein kunne få fleire medlemmer samt 
om forskjell mellom Amerika og Norge. Sons of Norway er eit forsikringsselskap i Amerika, 
men ikkje i Norge. Her har me folketrygd og NAV og har ikkje i den grad behov for 
helseforsikring slik som der borte. Menbership Benefits-rabattane til medlemmer er for små 
og ikkje like aktuelle for oss her. Vikingbladet har sin begrensning i interessen, og bruken av 
ordet Lodge vart det hevda var litt avleggs i Norge og ikkje innbydande nok. Det var også 
framsett synspunkt om at nye medlemmer burde lokkast med premie eller fordeler framfor dei 
som vervar dei nye. 
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På internett er det funnet stoff om en familie – familien Ritland fra Hjelmeland som emigrerte til Amerika i 1855. Flere eldre 
personer i familien har fortalt om sine slektninger (på engelsk). Red. v/Ryf. Lodge 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 

 
I medlemsbladet for Mars skrev vi om to, Ola og Siri (Sara) Olsen fra Ritland,          Charlotte Olivia og nevøen John 
som flyttet med sine 7 barn til Amerika. Tre av barna døde relativt unge. I April begynte vi på historien til  
Charlotte Olivia (Ritland) Andersen, oldebarnet til Ola Olson Ritland og Sarah Jensen. 
Både Charlotte Olivia og mannen Leonard Christian Andersen døde for kort tid siden, iht. meldingen ovenfor her.  
Hun har skrevet så mye at vi i medlemsbladet ser oss nødt til å kutte ut en hel del. 
 
Under linken http://www.ritland-32nd-iowa.com/RitlandFamily/charlotteandersen1.html finner vi Charlottes fortellinger. 
Red. har forsøkt etter beste evne å oversette til norsk. 
 
(forsetter Charlotte's fortelling fra April) 

 

Her er et interessant utdrag fra The Biographical Record ved Webster County, Iowa, publisert av S J. Clark Publishing Co, Chicago, 
Illinois, 1902: "Deres hjem, merket av kultur på alle måter, slik som musikk, bøker og blomster er et interessant ett. Innsatsen til fru 
Williamson fortjener spesiell omtale. Hun har ikke bare oppdratt en stor familie, som bare det alene er en kjempeoppgave for en moderne 
kvinne, men som pioner kone, har hun vært klar med sterke og villige hender til å se at oppgaver blir gjort, korn i stakker og høy på 
låven. Sjelestyrken og heltemotet til en pioneer's kone midt i vanskeligheter og savn, kan ikke for fullt bli forstått og verdsatt. 

Politisk sett er Mr. Williamson en vaskeekte republikaner, han har støttet hver presidentkandidat nominert av partiet siden han ga 
sin første stemme for General Grant i 1868. Han har aldri søkt offisielle forfremmelse, men gir sin hele oppmerksomhet til sine landbruks 
interesser. Han blir møtt med velfortjent suksess i alle foretakene sine, og er i dag en av bøndene i distriktet hans som gjør det godt." 

Bestefar ble kjent som en hestepasser og hadde et vakkert matchene heste-spann. Han lånte ofte ut teamet for å trekke begravelse 
vogner. Han ble en flink selvhjulpen mann og bygget et stort komfortabelt hjem på gården, sør for Bagder. Jeg husker huset godt. 
Johansons bodde på farmen for å ta vare på bestefar i hans alderdom, og vi besøkte dem ofte da jeg var barn. Det var en lang allé helt 
fram til bygningene og vi tutet med bilhornet i hele alléens lengde for å varsle at vi kom. Hvor morsomt vi hadde det! Det var ett roms 
landsens skolehus på hjørnet, og en gang besøkte jeg skolen der med Charlotte og Oline. I sin ungdom holdt tante Anna skole der, og var 
kjent som en fremragende lærer. 
Christine og Ole Williamson hadde 10 barn - 3 døde som spedbarn som jeg nevnte tidligere. Dette var en bemerkelsesverdig familie, 
begavet, talentfulle, enestående i musikk og andre kunstneriske evner. Jeg husker bestefar som en vennlig, bestefar-aktig utseende mann 
med hvitt skjegg og bart og blinkende blå øyne, ikke ulikt Santa Claus. Bestemors bilder viser at hun var en stor person, mørkt hår skill i 
midten og trukket sterkt tilbake fra pannen. Bestefar døde i 1922 - 81 år. Jeg var 7 år gammel. Bestemor døde i April 1906 - 71 år 
gammel. Syv barn vokste til voksne og de er som følger: Isabelle (Ingeborg), William, Peter, Syvert, Susie, Anna og Ina. 

 
 
 
 
 
 
 

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 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
.

Etterkommerne av 
Ole Olson Ritland (1808-1893) og Sarah (Siri) Jensen (1805-1887) (fortsettelse fra April) 
 

 

Tante Isabelle var en hellig person, dypt religiøs. Hun giftet seg med Kernel 
Hill, president ved Jewell College, men ble enke i tidlig alder. Han etterlot henne 
med to små barn å oppdra, Ruth og Carl. Hjertet hennes ble knust da Ruth døde av et 
brudd på blindtarmen som ungdom. Tante Isabelle giftet seg senere med pastor M. J. 
Westphal, en luthersk prest. 

Onkel William giftet seg med Louise Ritland, min fars søster med det resultatet 
at vi hadde doble fettere i Obed, Christian, Luther og Inga. Onkel William var en 
luthersk prest i flere år, da han begynte som farmer i Grafton, North Dakota, noe 
som var meget vellykket. Han hadde et kommanderende utseende og hadde en 
dominerende personlighet som forlangte respekt. Mine to bestefedre kjente 
hverandre i Norge, og kom fra den samme vakre dalen nær Hjelmeland. De fornyet 
vennskapet sitt i Iowa og besøkte hverandre frem og tilbake fra Roland og Bagder. 
Dette resulterte i 2 ekteskap mellom 2 familier. Louise Ritland giftet seg med 
William Williamson og Osmond Ritland ble gift med Ina Williamson. 

Onkel Peter var pastor også, men i Congregational Church, tror jeg. Han 
og hans kone, tante Bessie, hadde 12 barn, ni jenter og tre gutter. Den vi har 
kjent best er Lois, som giftet seg med Leslie Klopfleisch. Det er flere andre 
vi har blitt kjent med gjennom Williamson slekttreff - Olive McCafferty, 
Beatrice Beckland, Bessie Wegeman, og Clara, Willman. Selv om hun er 
over 90 år, så kommer Clara fortsatt hver sommer hele veien fra California. 

(fors. side 5) 
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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  

MaiMaiMaiMai 
    

Jan Ommundsen           06. 
Torleiv Helland           16. 
Halldis Austvoll           21. 
Ingrid Lekvam           21. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osmond Ritland 1878-1964 og  
Christi Olina (Ina) Williamson 1882-1966. 

Foreldrene til Charlotte Andersen 
Bildet skannet fra boken "Bethany Lutheran 

Church of McCallsburg, Iowa" 
A Centennial History 1893-1993 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Gratulerer 
Etterkommerne av … 

(fortsettes fra side 4) 

Dette var en veldig musikalsk og begavet familie. De hadde også en viss klasse. Bessie 
Wegemans sønner var ekspert skiløpere og representerte USA i OL i Oslo for mange år siden 
(1952 red.). Onkel Peter hadde rett og slett en fantastisk solo stemme, og når han kom for å 
besøke mamma, sørget vi alltid for å få ham til å synge i kirken, og hun spilte for ham. 

Onkel Syvert var bare 53 år gammel da han døde av tuberkulose. I sin ungdom var han en 
pådriver for staten North Dakota – han solgte fordelene til folk ved å bo ved grensen og fikk 
nybyggere til ta ut gårder. Tante Isabelle og hennes datter Ruth gjorde dette også for en stund, 
og han var ansvarlig ovenfor onkel William og fikk ham til å flytte til staten. Han var en stor-
leser og hadde et klart hode. Han og tante Mathilda bodde i Grand Forks og fikk 4 barn, 2 
sønner og 2 døtre. Vi utvekslet julekort med hans datter, Anna Belle, men vi kaller henne Dolly. 

Tante Susie var en interessant person. Hun hadde en søt sangstemme og en fantastisk 
personlighet. Hun kan innlede en interessant konversasjon med hvilken som helst person - ung 
eller gammel, rik eller fattig, berømt eller ordinær. Hun giftet seg med en høyskole professor - 
Olaf Stageberg, oppdro 5 sønner, hvorav én er Rolf. Hun var dypt involvert i politikk og er en 
av grunnleggerne av bonde-Arbeiderpartiet i delstaten Minnesota. Flere ganger hun var hun på 
valg for statlige kontorer, men ble aldri valgt. Hun var en korsfarer, alltid kjempende for noens  

sak - inkludert kvinners stemmerett. Hun var kraften bak organiseringen av våre 
Williamson slektstreff. Neste sommer vil være vårt 36te slekttreff. Wilfred sang i 
bryllupet vårt.  
(Red. anm.: I 2013 hadde vi flere avsnitt i medlemsbladet vårt om Susie 

Williamson Stageberg. Hun skrev for Minnesota Posten, og hun og hennes søster 

Christi var i 1958 bl.a. på besøk i Bj.h.bygd, Strand). I nr. 09-2013 skrev vi 

spesielt om Susie. 
http://www.mnopedia.org/person/stagebergsusie-williamson-1877-1961 

 
Tante Anna var en virkelig flott person, en begavet lærer, hadde en vakker altstemme, en 

meget stilig grasiøs person, hengiven hustru og mor. Hun giftet seg med Otto-Johanson og de 
hadde 4 barn, Charlotte, Oline, Bud og Maurice. De har stått oss svært nær, og vi elsker dem. 
De bodde på den gamle gården i nærheten Bagder. Tante Anna døde i sin beste alder i livet av 
kreft; Vi sørget over henne. 

Christi Olina, min mor, var den yngste og bestefars kjæledegge. Da hun var liten kunne 
hun ikke si "Christi Olin" men kalte seg "Ena" som raskt ble Ina. Hun var kjent som Ina hele 
sitt liv. Hun var pianist for familien, hadde også en god stemme. Hun var en naturlig leder. Hun 
hadde vært student på Tobin College i Fort Dodge, og også på Jewell College, og hun ga 
pianotimer. Etter at hun giftet seg med pappa 30. juni 1909, bodde de med bestefar og bestemor 
Ritland på Ritlandfarmen til James ble født. Mamma snakket alltid høyt om min bestefar 
Ritland. Han var en bra mann, ærlig, gudfryktig, hardt arbeidende og respektert av samfunnet. 
Da James var en baby, kjøpte de en farm en mil sør for McCallsburg der de bodde i 28 år og 
hvor jeg kalte for hjem fram til jeg ble gift. Jeg har flotte minner fra mine år i det kjære ydmyke 
hjemmet. De solgte farmen i 1938 og flyttet til McCallsburg. Da andre Verdenskrig brøt ut, 
flyttet de til deres gård nordøst for Zearing. Dorothy ble uteksaminert fra Zearing High School. 
På slutten av krigen solgte de "Øst Stedet" og flyttet til et fint hjem i Roland der de tilbrakte 
resten av sine dager i hyggelig pensjonist-tilværelse. De elsket å reise, spesielt til sine barn. De 
reiste til Kansas City for å se Curtis og familien, til Sioux City og til Denison for å se Dorothy 
og meg og ut vest til Spokane til James' og Seattle for å besøke Ruthie. Leonard og jeg tok dem 
en gang til New Orleans for å besøke Raymond da han underviste ved Tulane University. De 
elsket alt, og hvor glade vi alle var når de skulle komme på besøk. 

Mama elsket å underholde. Hun hadde mange nydelige kaffe selskap, likte å dekke et 
vakkert bord med sine beste duker, sølv, krystall og porselen. Hun hadde mye folk som kom til 
søndagsmiddager, det var slektninger fra fjern og nær. Et av høyde punktene i livet hennes, var 
besøket til Norge en sommer sammen med tante Susie. De var der i 2 måneder og hadde deres 
tur for livet. Og slektningene likte dem så mye. De fortalte meg så da jeg var der mange år 
senere. Et interessant sideblikk er at de sa at mamma snakket det gamle, eller det bibelske 
norske språket. Språket har vært i endring og nå snakker de (de i Norge -red.anm.)  "ny - norsk." 
 

 (forts. neste måned) 
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Aktiviteter - 1. halvår 2015   Rev. 5 
*** 

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 (=utf.) 

22/4 – Medlemssmøte på Vaulali – 
 Tema: Ryfast v/ prosjektleiar Holmsen (=utf.) 

13/5 – Bedriftsbesøk på Fredriksen Silketrykk på 
 Vikaneset, Hjelmeland 

Mat på Spinneriet i Hjelmelandsvågen etterpå 
– Lodgen spanderer kringle og kaffe. 
Enkelbevertning.  
Gratis inng. og åpent for alle 

14/6 – Båttur i Ryfylkebassenget m/Helgøy Skyssbåt. 
Avg. Grønvik kl. 10 via Fiskå – ca. kl. 10.10 
Tur på fjorden –besøk Borgøy – spasertur.  
Besøk Sjernarøy Maritime – bespisning. 
Tur til Kvitsøy - spasertur 
Retur antas kl. 17 til Fiskå/Grønvik.  
Avhenger av nok påmeldte. 

19/8 – Besøk Vigatunet v/Trygve Brandal. 
 Medbrakt egen mat. Ta med noe å sitte på. 

 
 

 
 

 
 
 
 

TUR Aktivitetskalender  
 

 

Rev. 01: 
 

Har du lyst til å  

være med på 
 

Sons of Norway, Ryfylke Lodge arrangerer søndag 14. juni båttur. 
Turen går med Helgøy Skyssbåt AS frå Grønvik kl 10:00, via Fiskå 
kl 10:10 og vi reiser rundt i "Ryfylke-bassenget med besøk på 
forskjellige steder. Opplegg er ikkje endelig bestemt, men vi tenker 
oss at vi kan gå innom Borgøy (selv om vi ikke får mat. Vi har hørt 
at driften er nedlagt). Vi kan ta en spasertur der. 

Vi har vært i kontakt med Sjernarøy Maritim v/Fritjof Furre og 
de kan ta i mot oss søndag 14. juni. På forespørsel har han oppgitt 
forskjellige retter, men etter avstemming 22/4 ble felles meny  
bestemt til laks med dessert. 

- Grilla laks med potetsalat 
- Inkl. is eller fruktcoctail blir prisen nærare kr 250,- / stk  

Kaffi er med i prisen. 
 
Vi har antydet ca. 1 time, kl 13:00 - 14:00. 
Vi kjører videre etter mat til Kvitsøy, hvor vi 
tenkte også å ta en spasertur. 
Retur senest kl 17:00 

 
 
 
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. 

 

Prisen blir kr. 750,- pr. stk 
(Dette dekker båt og mat iht. felles meny (laks m/dessert) hos Sjernarøy Maritim) 
 
Påmelding til Jens Inge Børkja, 
e-post jens.borkja@inbox.com  
el. mob.tlf. 45228963.  
Max deltakarar 48 stk. 
Påmeldt pr. 30.04: ……… 
 
 
Frist for påmelding settes  
til innen 29. mai for alle. 
Før fristutløp går medlemmer 
foran ikke medlemmer.  Ryfylkebassenget med  

Etter frist: Først til mølla osv.!  omkringliggende fjorder 

 
 

Alle betaler til Hjelmeland Sparebank: Konto 3353 22 23259 
Betaling må være inne på konto senest fredag 29. mai. 
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Fra Dalbuen Lodge, April 2015 klipper vi … 
 

Vervekonkurranse i Sons of Norway 2015. 
Gjeldende for alle distrikter fra 1.januar – 31.desember 2015: 

SoN arrangerer sammen med  

sin offisielle reisepartner -  

Borton Overseas,  
en ny vervekonkurranse. 

For å belønne organisasjonens flinke ververe, vil vi belønne 

den flinkeste, dvs. den som klarer å verve flest nye 

medlemmer, i hvert av våre 8 distrikter. 

”Den flinkeste ververen” er definert som den i distriktet som 

verver flest betalende medlemmer inn til Sons of Norway i 

løpet av 2015. 

Her er betingelsene: 

�  Vinnerne i distrikt 1-7 vil motta 2 billetter til Norge 

�  Vinneren i distrikt 8 vil motta 2 billetter til USA. 

�  Vinnerne må bestemme sine billetter hos Borton Overseas 

innen 1.mars 2016, og turen må foretas innen kalenderåret 

2016. 

�  Tilleggsbilletter kan kjøpes til familiemedlemmer eller 

andre i reisefølget til lavest tilgjengelige pris. 

�  Konkurransen er åpen for alle medl. i Sons of Norway. 

Tilsatte, medlemmer av internasjonalt styre, tilknyttede 

selskaper og agenter i SoN, og medlemmer i deres nærmeste 

familie og husholdning, kan ikke delta.  

Spørsmål? 

Rett dem til Tor Arild (tor.arild.halvorsen@dabb.no  

eller på tlf 412 03 716 

Alle innmeldinger f.o.m. 1. januar t.o.m. 31. desember 2015 

er med i konkurransen. 
 
Fra Dalbuen Lodge, Mars 2015 klipper vi bildet av 
alu.-ringer som totalt kom inn – (med følgende tekst): 
"Vi oppnådde et utrolig  
flott resultat i fjor (2014),  
da vi gjennom dere og  
andre boksringsamlende  
nordmenn fra Kanariøyene  
og Spania i syd til  
Jan Mayen i nord, til  
Grekenland i øst til Bergen  
i vest, veide inn hele  
1916 kilo med ringer.  
Av dette står Lodgene i  
Distrikt 8 for hele 576 kilo  
– eller hele 30% av totalen"." 

Her i garasjen til Johan C. Holm 
står ca. 1200 kilo med ringer -
ferdig renset, skriver han. 

 

Fra Sons of Norway Facebook Group 
Ole Birkelund har delt 1stwebdesigner sitt bilde. 
20. april kl. 18:26 
 
"Det e'kje greit å vera 
fugl i dag" (red. kom.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Gammelt nytt fra den norsk-amerikanske avisen 
"Visergutten" - 

mottatt fra Karl Ohm 

DIVERSE 
KLIPP 

 
Bankforstandere: Sigurd Øie, Sven K. Gjil og 
Gudm. Ausland med varamenn: Nils Hetland,  
Sven D. Gjil, Endre Gjil, T. Ubø,  
Jakob Gunnussen og Olaus Hauge. 
 
Militære rodeforstandere: Sigurd Øie, 
Ola Ausland Vestersjø, Peder Tjeltveit, 
Torkel Aasland, Johne Fosså,  
Aanen Hegland, Kristen Torbjørnsen, 
Østen Espeland, Rasmus Hauge, 
Johne Vadla, Mandius Meland og 
Kristen Kvame. 
 
 
Gamlehjemstyre: Ludv. J. Munthe og 
Amanda Sæbø med varamænd: 
Ludvig Munthe, Jakob Gunnussen,  
fru Aanestad og Ingeborg Munthe. 
 
 
 

Kilde: http://www.abcnyheter.no/reise/2015/04/24/222731/henter-122-ar-gammel-stavkirke-fra-
usa 
 

Henter 122 år gammel stavkirke  
fra USA 
 
I september i fjor (2014) ble det kjent at  
turistattraksjonen Little Norway i den  
amerikanske delstaten Wisconsin stenger dørene. 
Området består av en fullt restaurert bondegård  
fra 1800-tallet og en stavkirke. 
Nå skal stavkirken trolig hjem til Norge,  
skriver 27 News. 
En norsk delegasjon er på stedet for å se på den over 100 år gamle bygningen. 
Gruppen kommer fra Orkdal og ønsker å gjøre stavkirken til en lokal turistattraksjon. 
– Dette er ganske spennende. Vi får ikke sove, humrer Arne Asphjell. 
Han er en av fire som har dratt til USA for å studere kirken. 
– Bygningen ble laget i vår by for 122 år siden, og mange av våre familier jobbet med arbeidene, 
forteller han til tv-kanalen. 
– Romantisk 
De norske har fått en omvisning av Little Norway-eier Scott Winner. Han syns det er leit at 
kirken forsvinner, men er glad for at den skal hjem. 
– Jeg syns det er en romantisk idé, at den er her i USA i 122 år og så får den komme hjem 
til der den ble bygget. 
Det er Orkdal kommune som står bak forslaget, og det vil trolig koste 4,5 millioner kroner å få 
kirken hjem. En endelig avgjøreelse vil bli tatt i slutten av mai. 
 
Ryfylke Loodge har hatt to USA turer til området. I 2008 var vi inne på gården og så, og ble vist 
rundt av noen "godt voksne" guider med norske aner. De var svært ivrige etter å få snakke med 
oss, de ville så gjerne få praktisere litt norsk. 
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Returadresse: 
Jens Inge Børkja, Øvre Byrkja 33, 4130 Hjelmeland 
Sendes til: 

 
 
 
 
VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE ONSDAG 13. mai 2015 KL. 19.00 
Sted: Fredriksen Silketrykk, Vikaneset, Hjelmeland 
 

Saker:  - Omvisning på bedriften ved deres folk. 
  -  

- Vi drar etterpå til Spinneriet 2. etg., Hjelmelandsvågen 
 og spiser der.  

 
Mat:  - Lodgen spanderer mat (kringle) og kaffe. 

- Enkel bevertning. Gratis inngang. 
 
Saker:  - "Ski for Light 2016" 

- Info om båtturen 14/6 
  - Vi vil ha loddtrekkningen som måtte utsettes den 22/4 
 
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. 


