MEDLEMSBLAD FOR

SONS OF NORWAY DISTRIKT 8
Vårt organisasjonsnummer: 988997382
Bank - Hjelmeland Sparebank: Konto 3353 22 23259

OKTOBER 2013 – Årgang 16 (stiftet 1997)
SONS OF NORWAY ble stiftet i
Minnesota i 1895, og fikk Norge som
distrikt nr. 8 i 1982. Foreningen har i
dag over 390 lokalforeninger/lodger i
USA (D1-D6), Canada (D7+D4) og
Norge D8. Medlemstallet totalt er
59300. I Norge er det 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/

INFO

PRESIDENTEN HAR ORDET
Gode medlemmer i Ryfylke Lodge.
Takk for sist til de av lodgens medlemmer som var på vårt møte i september.
Det var et meget hyggelig besøk vi hadde av unge Malena Lekvam. Hun er en
av to som i år var på Skogfjorden ( Minnesota ) på språkleir i regi av Sons of
Norway.
Ungdommer i alderen 14-18 år (norsk aldersgrense) var samlet i sommer for å
lære, utveksle og treffe likesinnede fra USA og derigjennom bli kjent med
hverandres kultur. Vi fikk alle inntrykk av at dette hadde vært en god
”lærepenge” i ung alder, og siden organisasjonen inviterer til tilsvarende hver
sommer, har våre unge i den aldersgruppen en god anledning å søke om
deltakelse. Forskjellig økonomiske støtteordninger er tilgjengelig.
Årets presidentmøte går av stabelen 5. oktober i Oslo hvor en rekke saker står
på kjøreplanen.
Valgkomitéen har jobbet iherdig og innstilling legges frem på oktobermøtet.
Valg blir også foretatt denne kvelden siden neste samling blir bedriftsbesøk
hos Westkontroll, hvorpå ”omgivelsene” blir annerledes.
De dager og kvelder som nå venter oss blir kortere og lenger, men etter en fin
start på høsten har vi mye godt i bagasjen av gode sommerminner og opplagret
energi.
Kan også fortelle at Einar Lunde`s besøk på Jørpeland ble meget godt mottatt,
og i løpet av 3 arrangementer hadde vi ca 165 personer som tilhørere, hvorav
det på kvelds-arrangementet i Jørpeland kirke ble informert via flyers om
lodgens virksomhet.
Velkommen til høstens møter.
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Styret for Ryfylke Lodge 2013
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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

For videre annonsering: se side 4 og 8
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Referat fra medlemsmøte – 11.09-2013 på Vaulali
xx
Tilstede: John Harry Hevrøy, Sigbjørn Schmidt, Ingrid Engedal, Odd Harald Olsen, Kåre
Abrahamsen, Solfrid Abrahamsen. Fraværende: Pål Barkve
Presidenten John Harry Hevrøy ønsket velkommen til 33 medlemmer. Han orienterte om kveldens
program: Malena Lekvam fortelle fra sitt opphold på Skogfjorden, Minnesota, Jon H. skulle vise del 2
fra turen til USA i 2006. Servering og loddsalg.
Ellers så nevnte han den forferdelige dagen i 2001 11/9 – tror hele den vestlige verden husker den.
Det er nå ny mulighet til å søke på språkleir, Skogfjorden 2014. Ungdommene må være fra 14 – 18
år. Det kan søkes på 2 uker, som er i tiden 23. juni til 05. juli eller 4 uker, som er fra 23. juni til 19. juli.
Søknadsfristen er 01. desember 2013. For de som får reise er det mulighet til å søke om stipend både fra
den lokale lodgen og distriktsstyret. Til sammen kan det utgjøre ca kr 7 – 8000. I år var det 11
ungdommer fra Norge som reiste på språkleir i Minnesota.

Malena Lekvam med PC og PowerPoint
program viser på lerret fra sitt opphold
på Skogfjorden - sommeren 2013.

Kasserer Ingrid Engedal opplyste at beholdningen var kr 22827,97.
E-post 06. juni fra President Odd Harald Olsen – Distriktsstyret har vedtatt en 5% tilgang på nye
medlemmer. Det er nedgang i medlemstallet og vi må mobilisere. Be med venner/kjente på møtene så
kanskje de blir nye medlemmer.
President John Harry Hevrøy har oppnevnt en valgkomite; Leder Anna og Jens Inge Børkja,
Rosemary og Gunnar Søyland og Gunvor Lauvsnes. Innstillingen skal være klar til møtet 09. oktober.
Valget kan foretas den dagen. Dette er for å få informasjonen ut til alle medlemmene i novemberbladet.
Redaktøren er på reise i november og klargjør desember bladet før reisen.
Det skal lages et info skriv om Sons, Ryfylke Lodge, som vil bli delt ut ifm. Einar Lunde’s kåseri i
Jørpeland kirke 26. september. Arrangementet er et samarbeid mellom Ryfylke Lodge og
Kulturutvalget i Jørpeland kirke. Det ble oppfordret til at vi fikk med oss så mange som mulig. Pris pr.
person er kr 100,-. Det kommer annonse i Strandbuen.
John Harry Hevrøy reiser på Presidentmøtet i Oslo 05. oktober. Christiania Lodge feirer sitt 30 års
jubileum samme kveld på Rica Victoria Hotel. President Elsbeth Carling har bedt han om å være
fotoansvarlig for hele festen. Astrid Granly, Eidsvold Lodge er toastmaster. Det er 40 personer påmeldt.
2014 er et nytt Kongressår og Dalbuen Lodge er vertskap på Grand Hotell, Egersund.
Det er Internasjonal kongress i Jacksonville, Florida i august 2014. Har du lyst på en Amerikatur – følg
Sons på deres tur til Oslo/Orlando/Kongressen/Gulfkysten/Memphis og hjem fraNashville – ca 14
dager. Visepresident Nils-Audun Gerhardsen i D8 arbeider med turen. En antar at den blir litt dyrere
enn turen i 2012 (den var billig, ca 16000,-) Nærmere program kommer til høsten.

Her ser vi Malena i rødt sammen med
andre deltakere. Tror Oda Hettervik
Kvame er hun i hvitt til venstre. Bildet
er noe uklart fordi det er fotografert fra
lerretet.

Matkomiteen får slappe av. Fra v. ser vi
Torunn Levik, Grete og Leif Voster,
ytterst til h. Tanke Levik.

Visepresident Sigbjørn Schmidt vil dele ut 5års- og 10 års pins på neste møte.
Det var sang og servering av god mat.
Malene Lekvam og Oda Hettervik Kvame er to ungdommer fra Strand som har vært på Skogfjorden
camp, Minneapolis – de er begge 16 år (?). Oda er nå på reise til Frankrike og kunne ikke være tilstede.
Malene ble derfor alene om å fortelle oss om deres opplevelser fra oppholdet. Dette gjorde hun på en
fremragende og trygg måte.
Etter en lang flytur blir de hentet på flyplassen av familien Branat. Det er rett til sengs for neste dag å
gå på baseballkamp. Det er mye besøk av ungdommer i familien. De opplever noe hele tiden, sightseeing
i Minneapolis og St. Paul, Big Movie Zone som er 3D film fra taket og ned – til å bli helt svimmel av! De
var også i Valley Fair-fornøyelsepark, Mall of America med berg- og dalbane, svømmebasseng, kino i
tilleg til butikkene. Det var et Graduation party. Dagen etterpå var det var åpent hus og en Bob Miller
kom på besøk. Han fortalte om sin norske slekt, bl.a. bestemor fra Viga, Hjelmeland. Han hadde tatt
Tau-fergen, bodd på Fiskå og Hjelmeland. Når ”våre” jenter kommer fra Lekvam og Veland, Strand,
så blir verden liten! (Flere av våre Sons medlemmer har vært til middag hjemme hos Bob og Peggy
Miller!)
Så var det 5 timers busstur til Skogfjorden. De ante ikke hva de ville oppleve. De ble delt i grupper, fikk
amerikanske navn, hyttene de bodde i hadde norske bynavn. De hadde timeplan, hadde faste gjøremål,
alltid noe som skjedde, var ikke kjedelig. Lærte mye. Hadde kokkekamp – skulle lage smørbrød,
middag, dessert – Malene’s dessert ble best! Tilslutt så sa hun: TUSEN TAKK fra dem begge - Oda og
Malene for støtten de fikk. Det hadde vært en "kanonkjekk" tur – minne for livet! Det å reise alene
hadde vært litt skummelt, hun hadde ikke reist alene før. Om hun ville anbefale til ande å reise på
Camp – JA, oppholdet kunne godt vært lenger.
John Harry viste oss del 2 av turen til USA i 2006. Nå startet de fra Big Timber, Yellowstone
nasjonalpark og til Seattle. Det var en fantastisk tur med mye dyreliv, rodeo, bading i et kaldt Stillehav,
sang og musikk.
Trekning av gevinstene innbrakte kr 2000,- flott! Tilslutt var det trekning av bordpynten, fin lyng.
Tau, 12.09.2013
Solfrid Abrahamsen
Sekr.

Fra v. Eivind B. Oanes, Sigrun O.
Melby, Solfrid Bergaland, Ragnhild
Norland, Marit Hevrøy, Solfrid
Abrahamsen og Judith Tvedt

Nærmest her er fra v. Turid og Jan
Langvik, Gunvor Lauvsnes, Ingrid og
Tormod Nag.
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Bokomtale av "Kavaleristen" (del 1 av 2)
Jeg har lest boken "Kavaleristen", som er skrevet av Ane-Charlotte Five Aarset.
Boken er fra virkeligheten og handler om en ung, norsk mann som nettopp hadde
giftet seg, måtte flykte til USA fordi kan kom opp i krangel her hjemme. Han forlot
bruden, da het året 1884. Hun skulle komme senere, etter at han først hadde sendt
penger, men det kom ingen penger …
Under forordet fortelles det at forfatteren, Ane-Charlotte Five Aarset f. 1947, fikk en
bunke gamle brev fra sin far for mange år siden. Disse puttet hun i skuffen.
I 2005 fant hun dem fram igjen og begynte å lese. Brevene var til hennes oldemor og
fortalte om en helt spesiell kjærlighetshistorie mellom de to, hun fra Østfold i Norge,
over til Amerika og han kjempende i indianerkriger der, så til Cuba og Filippinene og tilbake til Seattle i Amerika under depresjonstiden i 1930 årene.
Brudgommen som flyktet het Bernt August Eriksen Revhaug og var 24 år – han
kaltes August, var nest eldste sønn av smed og gårdbruker Erik Larsen på Revhaug
,
gård i Herland.
Bruden var 18 år da de giftet seg 18. april 1884. Hun var 6 år yngre enn sin mann og
het Ane Christine Olsdatter Fokkenberg – ble kalt Anna. Hun var nest yngste datter
til gårdbruker og hestehandler Ole Syversen på Fokkenberg gård i Rødenes i Østfold
Det gikk mer enn 47 år før hun hørte fra ham…
Første brevet fra Bernt August var stemplet February 26-1932 og var stilet til henne
han forlot i 1884.
Han forteller …(sitat fra første brevet):
"Det er nu omtrent 47 år siden we parted in
Christiania min samvitighet har ikke været
rolig, jeg har til at bede deg, om du vill
forgive mig, for min drunken carreir, I was
drinking brandevine og det var the reason for
at jeg ikke fikk penger nok til at sende dig.
Når du fik Divorse da gik jeg in i armeen. We
hadde fight med Indianerne for 4 år. Siden den
tid har jeg vært i armeen. We var i krig med
Spania in Cuba i 1898, fra den tid har jeg været
temperance (avholdende) jeg var tre gange i
Philippinerne, 6 år, Climate er differens from America,
Thora Revhaug, Emils Kone give me your addresse.
Dere ser kanskje at jeg kan ikke skrive Norsk, det er over 40 år siden
jeg talte norsk.
Jeg Retired fra armeen siste July, og har siden levet alene in mit eget Hus,
men somme tider er det væri longsomt to være alene. Jeg ere med good
health. So I am very much satisfied"….

Bernt August Eriksen
Revhaug som kalte seg
Bent Howe i Amerika.

August tjenestegjorde i ni år ved kavaleriet i
Norge, for det meste av tiden var det tjeneste i
helgene. Midt i uken arbeidet han for faren og den
kommende svigerfaren. Han var både smed og
hestetrener hos dem.
Ludvig het August's eldste bror, Han var
allerede i Amerika da August kom. Ludvig var
utvandret fire år tidligere, via Hawaii der han
hadde måttet binde seg til å arbeide i tre år. Så nå,
da de to møttest var Ludvig enkemann, hadde en
sønn på to år og de bodde i Seattle.
Mens Anna gikk og ventet på å høre fra August,
tok hun seg jobb som koldjomfru ved Christiania
Militære Samfund. Der var det mye festligheter og
mye fint folk, bl.a. offiserer av høy rang.
Anna måtte se i øynene at August enten hadde
sviktet eller var død. Hun løsnet den stramme
hårknuten i nakken først etter flere år.
Hun dro til København og lærte seg frisørfaget.
Tilbake i Norge åpnet hun frisørsalong i Kristiania.
Der fikk hun konene til offiserene i Chr. Mil.
Samfund som kunder.
Fire år etter, i 1888, ble hun kjent med en Oscar
Dahl. Han var utdannet adjunkt, og de to ønsket å
gifte seg. Anna kontaktet sakfører for å få
skilsmisse; det kunne man få hvis man ikke hadde
hørt fra ektefellen på syv år. Da regnet man med at
ektefellen var død. For Anna var det "bare" fire år
etter at August reiste.
(fors. s. 5)

Han forteller videre at han håper hun vil tilgi han og at han veldig gjerne ville hørt
fra henne. Han har signert med navnet …. Bent Howe
og avslutter med forklaringen…
Jeg havde mitt navn changed når jig inlisted in armeen
- og navnet Bent bruker vi videre.
Da Anna fikk brevet og hadde lest det, la hun hodet i armene og gråt – skriver
forfatteren. Hun mener og at Anna skrapte i tallet 47 i brevet, og rettet det til 40 for
at noen av hennes nærmeste "ikke måtte få vite"…
August var ikke odelsgutt og måtte finne et yrke. Han valgte utdannelse i det Norske
Jægerkorps. Etter læretiden ble han jeger og kavalerist ved "Gevorne Eskadron" der
jegerne var spesialtrente soldater for hurtig forflytting og skarpskyting. I små
grupper patruljerte de til hest, og var trent opp til å ta selvstendige og hurtige
bestemmelser. Dette viste seg å være viktig kunnskap da han kom over til Amerika.

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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Bokomtale (del 1 av 2)
forts. fra side 4
Anton, den yngste broren til August hadde i 1888
begynt å få noen kortere meldinger fra ham. Under
denne brevvekslingen med Anton må August ha fått
vite at Anna ville ha skilsmisse. Og det var antagelig
årsaken til at Bent da vervet seg for fem år i kavaleriet
i US Army.
Bent kom inn i kompani E i 8. kavaleriregiment,
med hovedkvarter nær Fort Meade som var første fort
bygget i området Black Hills, indianernes hellige land
i Sør Dakota.
Kompaniet til Bent ble ganske snart overført til
fort Buford nord i Nord Dakota. De kom raskt i
kamper, noe over en måned etter verving, den 3dje
des. 1888, kom Ben i kamp ved Little Big Horn,
samme sted som general Custer og 400 menn ble
drept. Bens kompani mistet 1 offiser og 35 soldater og
sloss mot 300 indianere. Kongressen hadde rett før
skrevet fredsavtale med indianerne. Derfor var det
ikke "registrert"noen kamper, noe som slett ikke
stemte.
Bent steg raskt i gradene og ble sersjant. Dette var
uvanlig til immigrant å være.
Tusener av kavalerister ble sendt rundt i området rundt
Black Hills. 92 militære fort og poster ble etter hvert bygget
utover hele Mid.Vesten for å sikre "rettighetene" til de hvite.
Høvding etter høvding måtte gi seg.
Slik var virkeligheten som Bent kom til.

Anna fikk utskrift av vielse-attesten av presten i
Rødenes kirke. Denne brukte hun i søknaden om
skilsmisse. Utskriften ble også et bevis på at barnet
hun ventet ville bli født i ekteskap selv om barnets far
ikke var mannen hun var gift med. Det ble ikke
offentlig skam. Familien regnet med at hun snart ville
få skilsmisse og gifte seg igjen.
Anna fødte en datter som ble døpt Else
Margrethe. Barnet måtte hun oppdra alene for hun
kunne ikke gifte seg med Oscar Dahl før hun fikk
skilsmisse fra August. Dette drøyde. Til slutt ville
ikke Oscar vente lenger og giftet seg med en annen.
Enslige mødre fikk ingen trygd. Dette gjorde det
vanskelig for Anna, adopsjon var på tale, men Anna
ville ikke gi fra seg datteren.
Kongressen kom med nye bestemmelser om
indianer-reservatene, bl.a. at de skulle deles opp i 6
mindre områder noe som indianerne ikke kunne
akseptere, og i desperasjon over sitasjonen spredte
det seg en religiøs bevegelse. Dette så kongressen på
som svært skremmende og forbød indianerne å danse
sin åndedans som ble tolket som krigsdans.
Dansingen fortsatte, folk ble skremt og i 1890 skrev
avisene om det.
Det var hungersnød i Nord og Sør Dakota,
Wyoming og Nebraska den høsten. Ryktet sa at over
3000 indianere hadde flyktet fra reservatene sine og
samlet seg et sted som kaltes Stronghold. Tidlig i
desember var omkring 3500 soldater fra forskjellige
kompanier samlet i området ved Pine Ridge.
(forts. neste medl.blad)

Artige
historier

Gratulerer

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

Vi gratulerer
så hjertelig med dagen
i
Oktober
VI GRATULERER !
Ole Dagfinn Østhus
Leiv M. Engedal
Tanke Levik
Egil Pedersen
Ingrid Nag
Ola Lekvam
Astrid Sagård

03.
04.
10.
18.
26.
27.
28.

Sjøyden gikk på forsorgen for å få nye
sko, men Sara Berge som bestyrte
forsorgen lurte på om de gamle ikke holdt
ei stund til.
- Eg ska sei deg at når eg trør på ein
femøring med disse skonå så kjenne eg om
det e kron eller mynt, sa Sjøyden.
En sjømann fra Stavanger var
lugarkamerat med en som drev litt med
trylling like etter krigen. En kveld de satt
og kjedet seg på frivakta, sa Stavangerkaren.
- Du, eg e så leie av denne båten. Kan du
ikkje trylla han vekk.
Akkurat da gikk båten på ei mine og ble
blåst til himmels.
Etter å ha kavet i sjøen ei stund kom
Stavangermannen seg bort til
lugarkameraten som klamret seg til noe
vrakgods.
- Du syns du va goe nå? sa
Stavangermannen.
En mor og datter bodde i en boligblokk i
Stavanger. De hadde ingen kontakt med
naboene i blokka. Naboene var imidlertid
ganske nysgjerrige, og ville alltid vite mest
mulig om moren og datteren.
En dag stoppet en sykebil utforbi, og en av
de to kontaktløse damene ble båret ut i
bilen. Da sykebærerne kom ut til bilen,
åpnet en nabo vinduet sitt, og ropte:
- E det gamlå?
- Nei, svarte sykebæreren, det er sikkert
blindtarmen.
Og så kanskje en mer "vågelig" ….
En av Stavangers ”bedre herrer” var blitt
noe tilårskommen, og alt var ikke slik
lenger som det i yngre år hadde vært.
Under et selskap betrodde han seg til en
venn om problem med potensen, og fikk
følgende råd:
- Pakk ’an inn i Aftenbladet, der står alt.
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Gammelt-nytt fra avisen

"Minnesota Posten" nr 34-2. årgang
Trykket i Minneapolis, Minnesota, Torsdag den 10. juli 1958

THIS 'N THAT By Susie W. Stageberg
Written from Stavanger, Norway

Last Sunday, June 22, we had one of the most memorable days of
our lives as we boarded a bus provided and owned by our relative,
Ola Østerhus, and filled with other relatives bound for morning services in the
ancient church in Årdal, where the pastor, the Rev. L. L. Kvalheim, conducted
the liturgical service and welcomed the American pastor Herbert Petersen of
Hendrum, Minn. and the rest of the American delegation. Pastor Petersen
preached the sermon and sang a duet with Mrs. Peterson, and I sang a duet with
my sister, Mrs. Ina Ritland of Roland, Iowa. After the service we were included
among the Americas honored by a lovely dinner provided by the local
commune.
On our way to the service we stopped, along with crowds of other tourists,
to inspect the 900 year old Årdal church which had twice been lengthened and
which is now one of the much sought places of interest in Norway. It was with
indescribable feelings of awe that we saw the ancient carvings on the ceiling,
walls, pulpit and pews and opened doors to the front pews, long ago occupied
by the first families of the neighborhood.
It was awe-inspiring too to think that here our own father had worshipped in
his youth and blended his voice with others who sang, "Vår Gud han er så fast
en borg".
The ancient carvings of the twelve apostles were so far removed from
modern art as to assume the nature of hieroglifics in an almost frightening
form. There was nothing whatever in this ancient structure to speak of the
compassionate love of the Savior in a spirit of loving warmth. To my mind it
serves but as a historical demonstration of primitive faith.
It was intensely interesting for us to see how carefully original design had
been preserved and how scrupulously clean the church was kept. Here, too, we
were left with regret that we could not have stayed longer. The only thing we
could do before again boarding the bus was to get a few good camera shots of
the old structure on this lovely spot where only mounds marked the graves of
former generations.
It was comforting to have our kind and efficient kinsman, Kristian Østerhus
at the wheel as we began our journey to the afternoon service in the
commodious Bedehus in Hjelmeland. This scenic drive on narrow mountain
roads where a few inches to the left would have sent us hurtling down hundreds
of feet to the sea, was the most thrilling experience of our lives. More than ever
we realized the fact that we were touring in a wonderland of such majestic
beauty as to be absolutely breath-taking.
In order to see as much as possible, we stood up in the bus as we looked
down into quiet valleys dotted with uniformly beatiful beautiful homes and
well kept patches of cultivated crops skirting the lovely fjords with darkly
towering mountains casting ominous shadows from above. I usually try to
compose my felings in silence but under these circumstances it was impossible.
The whole situation was so inspirational as to call for both prayer and praise.
Yes, and as a family group we sang "Ja, vi elsker" and "Kan du glemme gamle
Norge" with warmth and ferver.
Arriving at the Hjelmeland Bedehus, we found it packed to the walls, and
with the Rev. Nils Klungtvedt of Radcliffe, Iowa speaking from the lectern.
Courteous ushers, however, quietly pointed to floor seats for children and
seated all of us in various places. There were more talks by the Rev. Osmund
Stensland of Kasson, Minn. and others. It was highly inspirational for us to be
asked to sing here in the community where father grew up and so near the
church where he was confirmed.
The church itself was closed to visitors on account of being in the process of
remodeling., but both my sister and I gave our contribution to a new chandelier
in father's memory. We spent some time looking over the grave in the churchyard, but were sadened to learn that every 20 years remains are exhumed and
thrown in the sea unless pre-payments for care have been contributed by
relatives or friends. This appears to the necessary on account of lack of space.

We were glad to know that all of father's family came
to America where they rest in well-kept cemeteries
with no possibility of being disturbed.
The drive back to Jørpeland was even more
enjoyable than the seemingly perilous one to
Hjelmeland, except for one place, where our busdriver had to back up a considerable distance in order
to allow a car to pass. One can't help wondering what
will be done soon to some of these narrow, scenic
roads when all the new cars begin rolling in earnest.
According to the Stavanger Aftenblad for June 28,
6075 new cars were registered in Norway during the
first four months of 1958 as compared to 2210 the
first four months last year. That would mean a
highway program beyond anything Norway has ever
known in the near future.

1958-Vikingene tok New York på senga.
At vikingblodet fortsatt ruller i Ola Nordmanns
årer og at Kirk Douglas påstand om at det motsatte er
det skjæreste oppspinn, beviste kaptein Thorvald
Lilhaug, hovedsmann og initiativtaker Rolf
Schønheyder & Co., da de torsdag stevnet inn i den
aller beste form. Vikingene hadde til og med måttet
ankre opp og vente natten over ved Coney Island for
ikke å ta newyorkerne på senga!
Mottakelsen ble storartet, som ventelig når
vikinger gjenoppdager Vinland. Og som om
skipperen stadig sto i forbindelse med Leiv Eiriksson
og mottok sine tips rett fra stallen, så å si, avslo han
bestemt å ta los om bord.
Prestasjonen er av dem man vil huske, selv om
godt sjømannskap drukner i Broadways neonlys og
flommer bort i mjød. Turen var dramatisk nok, og at
kaptein Lilhaug har hatt sitt å bale med, forstår man
når det nå etterpå opplyses at 5 av 7 ombord i "The
Vikings" er landkrabber.
Skipets videre skjebne er i øyeblikket ukjent, men
kaptein Lilhaug opplyser at han mer enn gjerne seiler
det hjem igjen.
OLE BULLS DOTTER-DOTTER DØYDDE I
BULL-HEIMEN PÅ VALESTRANDSFOSSEN.
Frk. Anne Ingier, den einaste av dotter-døtrene til Ole
Bull som no levde att, er nett død. Ho vart nære på 90
år gamal og har vore plåga av sjukdom dei seinare
åri.
Anna Ingier var nyleg komi fra Bergen til
Valestrandsfossen der ho budde på den gamle Bulleigedomen. Og der døydde ho. Det var eit underleg
hende at ho skulde lata att sine augo nett der, i den
heimen som ho var so glad i og som ho hadde vyrdsla
med so sterk pietet i mange år. Anna Ingenier var
alltid overstrøymande takksam når folk synte
interesse for denne heimen som hyste Ole Bull i
nokre av hans velmaktsår, ho levde i minnet om den
store ættefaren sin.
Dei mange som møtte Anna Ingier vil gøyma minnet
om ei hjartevarm og interessert og god kvinna, ei som
våga slå eit slag for dei ideal ho trudde på.
L. J.
(i "Bygdanytt", Indre Arna)
***
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Skogfjorden 2014
Skogfjorden 2014
Har du barn eller barnebarn i alderen 14 - 18 år
som ønsker å reise på språkleir i Minnesota
kommende sommer ?
Medlemmer av Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen
mulighet til å få stipend for barn eller barnebarn som
ønsker et 2 eller 4 ukers opphold ved Concordia Language
Villages (Skogfjorden) i Bemidji, Minnesota.
Dato for leirene i 2014 er 23. juni – 5. juli for 2 uker og
23. juni – 19. juli for 4 ukers opphold.
Det kan søkes om stipend både fra Concordia Language
Villages (CLV) og fra den lokale lodgen i Sons of
Norway. De som reiser får også reisestøtte fra Distrikt-8.
Stipendene fra CLV blir fordelt av distriktet og det kan
oppnås opptil kr. 7 - 8000.- tilsammen. De som ønsker det
får også opphold som gjester i en amerikansk familie i
Minneapolis en uke før leiren starter. Da blir det avreise
fra Norge ca. 15. juni 2014.
Søknadsfrist for stipendene er 1. desember 2013.
Søknadsfrist for deltakelse på leirene generelt er 1.
februar 2014,
men de som melder seg på leiren innen 1. desember får
også fordeler som Early Bird, d.v.s. billigere deltaker
avgift.
Du finner opplysninger om dette ved å gå inn på internett,
www.ConcordiaLanguageVillages.org
For ungdommer som blir innvilget stipend må det betales
et depositum som dekker avbestillingsgebyret for
oppholdet på leiren.
For mer informasjon, ta kontakt med
Johanne Hansen, tlf: 95971404, e-post
johanne.hansen@sornestunet.no
eller til den som blir valgt på presidentmøtet 5. oktober i
Oslo.
(Red. anm.:)
Johanne Hansen presiserer at innmeldingsskjemaet som
søkerne skal bruke også kan printes ut fra
www.ConcordiaLanguageVillages . Skjemaet skal ikke
sendes direkte til USA, men til den som er campansvarlig.
Ellers går de glipp av stipendene som er annonsert. Disse
stipendene, både fra D-8 og CLV blir fordelt av
campansvarlig og kassereren i D-8.

KLIPP
Dalbuen Nytt fra september minner medlemmene sine om at:
"Lodgen går nå en travel tid i møte med forberedelser til D8 kongressen
2014, som skal avholdes på Grand hotell i Egersund."
Vi "andre" får huske på dette, at i juni 2014 kan vi møtes i Egersund.
***

http://norwayconnects.org/sofn/
education-opportunities/44
Litt sent nå kanskje, men for de unge i familien,
på hjemmesiden til Norway Connects , under fliken

er det linker til mange forskjellige
Norwegian Colleges and Universities
***
- som er mottatt 20.09

http://www.niahistory.org/?utm_source=9%2F20%2F13&u
tm_campaign=Sept+13&utm_medium=email
melder at Miss Norway fra Greater NY 2013 – er kronet i Brooklyn.
- hun heter Amy Lindland og er fra Cornwall, NY.
I 2008 var hun med sine besteforeldre, Dagny og
Egil Lindland til Norge, og møtte mange av sine
slektninger for første gang. Hun fikk oppleve
den fantastiske naturen og kulturen i det landet hun
stammet fra. Den turen brakte henne til stedene for
sine røtter i Norge, til Søgne og Jevnaker i Hadeland.
Turen gjorde også at hun ble bedre kjent med
besteforeldrene, noe som var veldig spesielt.
Amy kommer til å representere de Norske
komiteene i "Syttende Mai Parade" i Brooklyn. Hun
kan sees langsmed Third Avenue, Bay Ridg og i
Leif Ericsson Park på slutten av paraden.
***
Vi har fått brev, fra Futuro Bolivia,
"Til alle bidragsytere".
med informasjon og oppdatering
om prosjekter i Bolivia.
De støtter nå to prosjekter. Det ene er et samarbeid mellom dem og
organisasjonen Avida. De gir yrkesopplæring til kvinner i Ouroområdet.
Det andre prosjektet er og et samarbeid om toårig fagutdanning
mellom Futoro, Avida og Strømmestiftelsen, og skal gå over 4 år. De
har nå halvannet år igjen av dette.
Futuro er stolte over at så mange som 2500 mennesker har fullført
toårig utdanning siden start i 2008.
Daglig leder av Futuro Bolivia er Dag Vestbøstad (58), rektor ved
Ryfylke læringssenter, bosatt på Tau.
Ryfylke Lodge har "fulgt" Futoro gjennom flere år, første gang ved at
Trine Solmunde (Steinsvåg) kom på et møte og holdt foredrag om
hjelpearbeidet hun hadde startet i Bolivia.
Les mer http://www.futurobolivia.no/
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Returadresse:
SOLFRID ABRAHAMSEN
VARHAUGV. 9, 4120 TAU
Sendes til:

VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE ONSDAG 9. OKTOBER 2013
KL. 19.00 (merk tid og sted)
PÅ VAULALI, BJØRHEIMSBYGD
Saker:

- Vanlige møtesaker
- 1) Innstilling til nytt styre.
- 2) Valg av nytt styre

Foredrag: - Frode Vadla Risa forteller om helseforebyggende tiltak.
NB: På dette møtet har vi både innstilling til nytt styre og valg, og da blir denne delen
et rent medlemsmøte, - som reglene tilsier.
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.

