MEDLEMSBLAD FOR

SONS OF NORWAY DISTRIKT 8
Vårt organisasjonsnummer: 988997382
Bank: 3353 22 23259

NOVEMBER 2012 – Årgang 15 (stiftet 1997)
SONS OF NORWAY ble stiftet i
Minnesota i 1895, og fikk Norge som
distrikt nr. 8 i 1982. Det er i dag over
400 lokalforeninger/lodger i USA,
Canada (distrikt 7) og Norge.
Medlemstallet totalt er mellom 6465000.
I Norge er det 16 lokale lodger i drift,
med et samlet medlemstall på ca.
1400. Vårt fremste mål er å
opprettholde kontakten med det
norske Amerika, og arbeide for å
sikre/dokumentere emigrasjonshistorien 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

Ryfylke Lodge
PRESIDENTEN HAR ORDET
Kjære medlemmer i Ryfylke Lodge !
18000 mennesker i allsang fra en utendørs sene, har du hørt det noe gang? Neppe så
mange av oss, bortsett fra Sigmund Landa som gjennom sitt opphold i Latvia for noen
år siden og noen få andre Strandbuer på besøk under festivalen. De synger om frihet.
Frihet fra krig og alskens elendighet. Et folk som var kuet under myndighetenes åk i
lange tider. Vi fikk del i sangen via CD, - imponerende!! Det var dette Sigmund
kåserte om på vårt siste medlemsmøte, og det var imponerende å høre om liv og virke
i Latvia. Mange takk Sigmund for godt kåseri, og takk til alle medlemmer som kom.
For en høst;
20. november i 1982 ble distrikt 8 av Sons of Norway stiftet i Kristiansand, og det var
3 lodger som så dagens lys under stiftelsesmøtet som fant sted i Klubbens lokaler. Det
var: Hjalmar Johansen Lodge, Oseberg Lodge og Bernt Balchen Lodge. 200
festkledde mennesker deltok i taffelet. Dette skal feires stort i Kristiansand 24. nov.
2012. ALLE er velkomne, og informasjon om påmelding finner du i bladet. Det blir
helt sikkert et flott arrangement som vil inspirere til den videre drift av Sons of
Norway. D8 har nå 16 lodger. Håper du får lyst å delta på 30 års jubilèet!
I 1997 ble Ryfylke Lodge etablert, og 29. november i år fyller lodgen 15 år!! Av det
første styret er nesten alle fremdeles aktive, en er gått bort.
I den anledning vil jeg allerede nå slå både ett og to slag for årets julemøte som også
blir vårt jubileums-møte 12. desember i Vaulali. Sett av denne kvelden allerede nå. Vi
begynner kl. 18.00 og styret har bestemt at menyen den kvelden skal smake av jul og
jubileum! Med andre ord ikke boller og brus. Påmelding til Gunvor tlf. 952 96686,
men mer info kommer i neste medlemsblad.
Jeg vil rette en stor takk til årets valgkomite for vel utført arbeid. Hvem som er på
valg er presentert i bladet, og det avgjøres på møtet 14. november. Vi er åpne for
benkeforslag.
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Vinteren, og vintertiden på klokken, har innhentet oss med snø, kulde og mørke
kvelder. Lys, og da gjerne levende, skaper stemning - og i denne, kan våre tanker og
sinn finne hvile.
Det hadde vært hyggelig om vår lodge ble tilført nye medlemmer, så tenk igjennom
din omgangskrets hvorvidt noen kan rekrutteres, - av fri vilje naturligvis.
Styret tok stilling til at våre møter gjerne kan inneholde mer om/fra USA, og vi
kommer snart med program for 1. halvår 2013.
Ha en hyggelig førjuls-tid, og velkommen til våre møter sammen med venner.
Med vennlig hilsen
John Hevrøy
President Ryfylke Lodge
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Styret for Ryfylke Lodge 2012

VÅRE ANNONSØRER STØTTER OSS –
DU BØR ETTERSPØRRE DERES TJENESTER

President
John Harry Hevrøy
Fjellsv. 11B
4100 Jørpeland
johhevro@online.no
Tlf. 51747761 / 90825915

Postboks 8 4100 Jørpeland

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

Filial Tau : Postboks 99 –
4120 Tau
Felles sentralbord : 02002

Sekretær
Ingrid Lekvam
Heggheimsvegen 261
4120 Tau
inlek@frisurf.no
Tlf. 51744193 / 48203633
Kasserer
Ingrid Engedal
Ekornvegen 3
4100 Jørpeland
ingrid.engedal@lyse.net
Tlf. 90183024

LEDIG ANNONSEPLASS

Finanssekretær UTGÅR
Aktivitetsleder
Gunvor Lauvsnes
Fjellsv. 18B
4100 Jørpeland
gunvor.lauvsnes@lyse.net
Tlf. 51748227 / 95296686
Marshall / Matr.forv.
Pål Barkve
Ryfylkev. 2560
4120 Tau
Tlf. 51746415 / 95253972

Fiskaavegen 1

Rådgiver
Odd Harald Olsen
4130 Hjelmeland
o-haral@online.no
Tlf. 51750512 / 90751907

NONO-4120 TAU
tlf. (+47) 51740500
www.comrod.com

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
POST:
Ryfylke Lodge 8-023
V/Jon Harry Hevrøy
4100 Jørpeland
Link til medl.bladet:
Strand Hist. og Ættesogelag:
http://www.strandhistorie.no/

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 i Son’s of Norway
på Vaulali 10. oktober 2012
President John Harry Hevrøy åpnet møtet med å ønske alle velkomne til Vaulali, og spesielt
velkommen til Sigmund Landa som ville fortelle fra Latvia. 26 medlemmer møtte, og sammen
sang vi de tre lands nasjonalsanger.
Distrikt 8 er 30 år i år. I den anledning inviterer Bernt Balchen Lodge til 30-års fest den 24/11
i Kristiansand der alle er velkommen.
Noe problem med valgnemnda gjør at presidenten til møtet 14/11 håpet å få framlagt deres
resultat.
Styremøtet i forkant av medlemsmøtet fant å øke kontingenten fra kr 350 til kr 375. Dette da
kontingenten til USA øker, og lodgens økonomi ikke er så bra.
Møtet i november vil bli åpent for alle. Da kommer presidenten i Birkebeiner Lodge, Arne
Halvorsen, og forteller om Ryfylkinger i den Amerikanske borgerkrigen. Dette har han skrevet
bok om.
Den 29/11 dette året er det 15 år siden Ryfylke Lodge ble startet. I den forbindelse har styret
vedtatt å markere dette på vårt julemøte. Det vil bli middag, god underholdning og innbudte
gjester m.m., utlodning (så ta gjerne med gevinster til utlodning).
På konto kr 9 137, iflg. kasserer.
Så overtok aktivitetsleder Gunvor, og det var tid for mat. Med Lilly og Astrid i matkomiteen
var kveldsmaten som alltid svært god.
Sigmund Landa fikk så ordet for å fortelle om sin reise til Latvia. Det begynte for 17 år siden
da folk fra Hjelmeland kommune ville gi hjelp til sin vennskapskommune i Latvia, som var
Grobina. Der trong de en som var flink i engelsk, til å lære opp avgangsklasser i engelsk. Dette sa
Sigmund ja til. Det var da ikke mange der som kunne engelsk på den tiden
I 1918 erklærte Latvia seg selvstendig fra Russland. Dette ble en god periode for landet. Men
i 1940 ble de igjen okkupert av Russland. Under den andre verdenskrigen var det tyske styrker
som okkuperte landet, men i 1945 kom de igjen under russisk styre. Baltikum består i dag av tre
stater, Estland, Litauen og Latvia. I 1989 går to millioner mennesker fra disse tre landa ut i
protest mot Russland – og det førte til løsrivelsen i 1991. De hadde et ordtak som sa ”Vi er små,
vi er sterke, og vi har fremtiden foran oss”. Under de forskjellige regimer hadde ungdommen ikke
fått utdannelse.
Sigmund fløy til Riga. Derifra tok han drosje til Grobina, en tur på noe over 20 mil. Da han
kom til Grobina måtte han selv skaffe husrom mens han ventet på en leilighet. Der var han heldig
og fikk bu hos en lærer med to gutter. Guttene flyttet sammen på ett rom, og han fikk opphold i
det andre gutterommet. Denne læreren ble hans venn og hjelper.
Skolen var nedslept, lærebøkene var fra Stalins tid og Lenin ble priset på alle måter. Men fra
den tid var de i ferd med å slippe åket fra russertiden. De var mistenksomme til alle og de var
skeptiske til en norsk lærer. Han ble innkalt til skoleleder der han ble utspurt om alt om seg selv.
Men da han fortalte at han var gift og hadde familie, virket det som de alle ble lettet. Da var han
kanskje OK.
Byen hadde mye gule mursteinhus. Der var da ingen bank i byen. Kunngjøringer var oppslag
på kommunehuset. Der var og offentlig gapestokk der bilder av ”de uheldige” ble opphengt med
fullt navn og fødselsdag og navn på foreldre.
Skoleelevene hadde ikke noe kjennskap til bibelen og navn fra denne. Det hadde derimot de
eldre som hadde levd under andre forhold tidligere. Elevene kom tidlig om morgenen og der
kunne være 10-12 grader i skolestua. De hadde tynne, utvaska klær og gikk i snøslapset med
gjennomvåte sko. Men da han fikk lukket døra og kom i gang med undervisningen, følte han at
han fikk igjen mye mer enn han gav.
Han har senere vært i Latvia mange ganger.
Sigmund spilte av en sang der 18 000 mennesker sang på en utendørs sene. Sangen var en
hyllest til Grobina. Vakkert og rørende. Det var friheten som betydde alt, ikke penger og
velstand.
Sigmund Landa fikk som en velfortjent takk overrakt blomster av Gunvor for sitt bidrag og
John Harry takket også for den flotte innføringen av et land som ikke er så veldig kjent hos oss.
Jan Langvik kunne for øvrig fortelle at Sigmund Landa i fjor ble utnevnt til æresborger av byen
Grobina !!
Til slutt var det utlodning av blomster før vi reiste oss og Landa spilte av fra de samme
18 000 sangere: ”Gud velsigne Latvia”, som er den Latviske nasjonalsangen og som var forbudt
under russertiden.
12.10.12. Ingrid (sekretær)

Fra v. -Sigbjørn Schmidt og Sigmund
Landa med Jan Langvik helt til høyre.

Fra v. – Randi Ørsal, så Solveig
Jansen, Tanke og Torunn Levik, Harald
Jansen og Jens Inge Børkja.

Her viser vi de to damene i den
fabelaktige matkomitéen fra Strand,
nemlig Lilly Barkve og Astrid Sagård.
Disse har vært med i flere år. Takk skal
dere ha. De to "herrene" ytterst, Godwin
Sagård og Pål Barkve, må også nevnes.
Disse har nok også vært med å "dra
lasset". Mange takk til de og.

Her takker aktivitetsleder Gunvor
Lauvsnes for et flott foredrag om Latvia
av Sigmund Landa.
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Om
Martin Morrison
Dette er historien om en mann som iallfall ikke redaktøren av dette
medlemsbladet hadde hørt om. Tipset om han fikk jeg av Lisa Knutsen,
Jørpeland – og da jeg gikk inn på internett, var det imponerende det som
fantes om han, en mann som var fødd i vårt nærområde Jæren, og. gift med
en med opphav "nærmere" enn det.

Det er Årdal i Ryfylke vi snakker om.
Han giftet seg nemlig med Bertha Charlson
fra Kirkhus.

Kilde: http://www.morrisonews.net/aboutMartin.html
Biografi/historikk:
Han ble født på gården Rosseland i Time (Jæren) 28.03.1844, og døde i
Fruithurst i Alabama. Hans norske navn var Martin Mauritsen. Sønn av
Mauritz M. Morrison og Ane Malene Torkelsdatter. Familien utvandret til
USA i 1864 og slo seg ned i den vesle landsbyen Ames i Iowa.
Martin åpnet fotostudio. Svært mange rogalendinger kom til Iowa i andre
halvparten av 1800-talet. Mange fotograferte seg hos Martin når de hadde
ærend i Ames. De sendte portrett av seg hjem til familie og slekt i Norge.
Men mange ønsket også å få fotografi av familien og barndomshjemmet i
Norge. Dette gjorde Martin noe med.
I 1880-årene var Martin på hjemmebesøk. Våren og sommeren 1889 reiste
han omkring på Jæren og andre steder i Rogaland med fotoutstyret sitt.
Formålet var å fotografere gårder og slektninger til utvandrete
rogalendinger.
I 1880-årene var det ikke uvanlig at fotografer i byene reiste sommerstid
rundt på landsbygda i Norge for å selge tjenestene sine. Det spesielle med
Martin var at han kom hjem fra USA med bestillingsoppdrag fra mange
immigranter fra Rogaland og Sunnhordland, og at han nok var den første
som fotograferte vanlige familier her i Rogaland med stereoskopkamera.
Stereoskopfotografering er kjent fra fotografiet sine barneår. I 1849 kom de
første kamera med to objektiv som laget todimensjonale bilder. De eldste
annonsene for stereoskop- eller stereofotografi fra Vestlandet kan dateres til
1863. Dette var turistlandskaps- og arrangerte folkelivsfotografi produsert
for det nye turistmarkedet. Derfor er fotografiene til Martin verdifulle i dag.
De dokumenterer nemlig ganske vanlige kulturlandskap og bygningsmiljø
på gårdene i Rogaland og Sunnhordland. Dermed hører fotografiene hans
til blant de eldste landskapsfotografiene på Vestlandet.
Da sommeren 1889 var slutt, hadde han fem hundre bilder (stereoskopier)
fra Rogaland og Sunnhordland. Disse tok han med seg til USA og solgte
der. Bildene til Martin er lett gjenkjennelige. I forgrunnen plasserte han ofte
en plate der han med løse bokstaver skrev navnet på gården, dato og årstall.
Han benyttet reisekofferten sin som støtte for platen. Bak på enkelte av
bildene trykte han navnet og adressen sin i Iowa. Av disse påtrykkene går
det frem at han også hadde fotografert i Norge før 1889.
Statsarkivet i Stavanger forvalter store mengder fotografisk materiale i både
offentlige og private arkiv. I det lille privatarkivet med Amerikabrev og
fotografi fra Årdal, finnes det 13 Morrison-fotografier frå 1889 sammen
med Amerikabrev og noen få gårdsdokument. Martin besøkte nok flere
familier i Årdal i 1889.

Kirkhus i Årdal er området mellom FV633 og
Riskedalsvatnet, omtrent fra Mele og Årdal gamle kirke. Pilen
som viser på kartet angir omtrent området.

Martin Morrison var oldefar til han som har
lagt ut historien på internet. Vi lar han selv
fortelle om oldefaren og familien.
Martins foreldre var Masuritz Mauritsen
og Ane Malena.
Martin Morrison giftet seg altså med
Bertha (Betsy) Charlson 27. mars 1869 i
tinghuset i Nevada, Iowa. Bertha ble født 25.
september 1848, d. 11. juli 1940. Hun var fra
Kirkhus i Årdal. Hun var 8 år da familien
reiste til Amerika.
( forts. side 5 )

Carica AS – Cruiseeksperten
Vi har cruise over hele verden
Jakob Askelands vei 9, 4314 Sandnes

Tlf. 51 63 74 00, post@carica.no
www.carica.no - Gratis parkering
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Om Martin Morrison
(Forts. fra s. 4)

Artige
historier

Gratulerer

Fra en av "Norges Bebyggelse" bøkene har vi
hentet dette – "Glimt av Rogalands humor" av
Ingvar Molaug:

Martin Morrison og kone Bertha fikk
sønnen Zebulon, som senere giftet seg med
Anna Knudson. De fikk så min far Robert.
Far giftet seg så i 1954 med Betty Paul i
1954, og så kom jeg "på scenen".
Etter giftermålet bosatte de seg i Ames,
Iowa. Huset deres står fremdeles, og har
adressen South 3rd og Washington St.
Martin og Bertha hadde 6 barn, 3 sønner og
3 døtre. Sønnenes navn var Zebulon Milton
Isaacer, Gerhard (Bert), og Morris. Døtrenes
navn var: Dena, Deborah (Dora), og Amelia
(Millie).

Vi gratulerer
så hjertelig med dagen
i
November
VI GRATULERER !
Leiv M. Engedal
Jorunn Pedersen
Ellen Helland
Sigbjørg Lerang
Åsmund Hausken
Judith Tvedt

4.
12.
12.
12.
16.
29.

For de som følger med …,
man husker gjerne at Leiv M.
Engedal også stod på listen sist
måned. Det var feil, har vi fått
opplyst. Likedan var det også feil
sist måned med Tanke Levik,
men da var det bare 10/10 som
skulle vært 14/10.
Dermed er dette rettet opp.

Martin and Bertha fikk 6 barn totalt: 3 sønner og 3 døtre

Martin var en mann med mange talenter.
Han malte, bygget ting inklusive møbler, og
han tok noen fantastiske bilder. Ikke bare
vanlige bilder, men også disse
stereografiske typene (en type perspektivbilder, red.).
Martin var en reisende og forretningsmann.
Han kunne ta bilder av steder, folk,
begivenheter i Story county, Iowa området –
og selge dem til venner, slektninger og
andre i Norge. Han tok også mange i Norge,
for så å selge dem til folk i USA. Jeg har
fremdeles mange av disse stereografibildene fra Story county.
( forts. side 6 )

Vedr. julemøtet
12/12-12 kl. 18.00

Annonsen vil komme i
neste medlemsblad - det
vises til Presidentens
spalte på første side.
Påmeldingsfristen er ennå
ikke satt, men vi ber alle
merke seg at påmelding
skal skje til Gunvor tlf.
952 96 686.
Men til møtet: Styret vil
sette stor pris på om noen
hadde anledning å ta med
seg en gevinst til
utlodningen vi har tenkt å
ha.
På forhånd – mange takk!

En mann kom inn i en manufakturforretning og ville kjøpe seg en bukse.
Han så på flere som ekspeditøren la
fram, prøvde dem også og bestemte seg
til slutt ved en riktig vid en.
- Eg ska seia deg, sa han, atte eg har
alltid hatt det trongt og vondt her i livet,
så nå vil eg gjerna ha ei romslege buksa.
En kar fra på Karmøy hadde 80 års dag,
og en av de mange gjestene ga seg til å
spørre ham ut hvorledes det var med
søvnen for ham.
- Jo, svarte mannen, eg e' raske og go'e
og sove godt heila nottå og framøve
føremiddagen – men om ettermiddagen,
då e' de' meste så eg ikkje får de' te for
meg!
***

IDÉ – banken
Har du en god idé eller et
godt forslag om noe vi kan
benytte oss av i Ryf. Lodge?
Ta kontakt med presidenten John Harry Hevrøy
johhevro@online.no
Tlf. 51747761 / 90825915

Har du E-mail?
Da kan medlemsbladet
sendes deg digitalt, og
lodgen sparer porto.
SEND DIN
E-mail ADRESSE
til redaksjonskomitéen
sab@lyse.net
Husk også å sende din nye
adresse hvis du oppdaterer
senere
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Om Martin Morrison

Klipp

( forts. fra side 5 )

Du undres gjerne på hvordan jeg fikk interessen for dette.
Faktisk startet det for noe over ett år siden (ca. år 2010 ??)
(red.), da min far fikk en telefon fra Paul Juhl, som bor i
Iowa City. Paul skrev en bok, "Iowa Stereographs: ThreeDimensjonal Visions of the Past", sammen med Mary
Bennett. Han var veldig interessert i å finne ut mer om
Martin Morrison, og etter noe leting og en telefon til lokale
"Ames Historian Farwell Brown", fant han ut at min far var
en nær link til Martin. Som et resultat av dette, - et
"minnenes møte" fant så sted hos Farewell Browns, på hans
kontor. De som var til stede var Robert Morrison (my
dad!), Floyd Jr. (Chris) Christofferson, David Myers,
Farwell Brown, Paul Juhl, Steve Christofferson, Don Myers,
James Olander, Kathleen Standard, og andre.
****
På internettlinken http://www.morrisonews.net/index.html
finner vi mye stoff om Martin. Bilder av både huset de bodde
i og interiør, pluss mye annet. Nedenfor ser du et bilde av
Martin og Bertha sammen, og av Bertha på sine eldre dager.

I "Dalbuen Nytt"
okt. 2012, kan vi lese:
De av oss som har
interesse, ta kontakt:

Medlemsbladet til
Eidsvoll Lodge av
okt. 2012, tar opp hvor
farlig stoffer etc. som
vi omgås med kan være. De viser til en internettlink, og
skriver dette:
Det finnes en god nettside som er utarbeidet av Klima‐‐ og
forurensningstilsynet der vi kan skaffe oss viten om hvor
farlige enkelte produkter kan være.
Gå inn på; http://www.erdetfarlig.no/

"Mellom Venner" sept. 2012 fra Brubyen Lodge, har "sett
på" hva som trenges av enkeltdeler "fra Ikea" for å skru
sammen en bil, og det er bare en liten bil. Se nedenfor.

Ikea
car kit

Medlemmer kan logge seg inn på SONS OF NORWAY.
"Viking Resource Newsletter" for okt. 2012 forteller at
hovedkontoret i Minneapolis kan låne ut film/video med
tanke på å gi input til nye tiltak for din lodge. Ta kontakt med
Anna Grinde, se nedenfor:

Over: Martin og Bertha Morrison. Hun kom
fra Årdal. Til høyre: Bertha ute i hagen.
På "nettet" finner vi også et notat fra oldebarnet til Martin, sitat:
Some time ago, Annalisa Knutson from Norway found an old newspaper article
dated 1895 from the Stavanger Aftenblad. This newspaper is still in existance today.
Anyway, two people from the Aftenblad came to interview and observe the daily
living activities of Martin Morrison on his farm in Jæren, in the SW corner of
Norway, starting around 5 miles south of Stavanger. They spent several days with
Martin talking with him and finding out why the locals there called him "mad."

Til slutt kan vi nevne, nå i disse "jubileumstider", at i samme
Viking Resource Newsletter – står dette om lodger som feirer år:

Celebrate Lodge Anniversaries.
October/November/December
2-038 Sonja Eugene, OR 10/2/1937
2-039 Roald Klamath Falls, OR 10/17/1937
7-142 Skjonne Dal Bella Coola, BC 11/14/1987
7-141 Heimda Kamloops, BC 11/21/1987
7-140 Storland Williams Lake, BC 11/28/1987
75 år! - så det er bare å holde ut folkens!!

75 years
75 years
25 years
25 years
25 years

Find a movie that you think would make a good program
for your lodge?
Please plan ahead and order 2 to 4 weeks ahead of time.
Borrow a video by contacting Anna Grinde by email at
culture@sofn.com or by phone at (800) 945-8851 ext. 640
or (612) 821-4640.
Videre kan vi lese at en ny utforming av Viking for Kids
skal være klar til kongressen i 2014 - sitat:
The following resolution was approved by the International Lodge:
“BE IT THEREFORE RESOLVED that a form of regular
communication with our children be developed and produced on a
regular basis before the 2014 convention, whether that be
reinstituting “Viking for Kids” as it formerly existed, including a
children’s section in the current Viking Magazine, altering the format
to be less expensive version, developing an online publication for
kids or attempting some format not yet envisioned here.
Redaktøren av dette medlemsbladet mener at det er viktig at
Viking for Kids gjenoppstår "på en eller annen måte", jo snarere
desto bedre.
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Valgkomite´ens forslag til nye tillitsvalgde for 2013
i Ryfylke Lodge

Annonse 30 år

President
Visepresident

: John Harry Hevrøy
: Sigbjørn Schmidt

- gjenvalg
- gjenvalg

Som en fortsettelse av annonsen i sist måned fra Bernt
Balcken Lodge, har vi fått nærmere spesifisering og
invitasjon til jubiléet – se nedenfor:

Sekretær
Kasserer

: Solfrid Abrahamsen
: Ingrid Engedal

- ny
- gjenvalg

Hei alle sammen!

Matr. forvalter
Aktivitetsleder

: Pål Barkved
: Odd Harald Olsen

- gjenvalg
- ny

Redaktør
Rådgiver

: Kåre Sigve Abrahamsen
: Odd Harald Olsen

- gjenvalg
- gjenvalg

Revisor

: Jan Ommundsen

- gjenvalg

Vakter

: Leiv Magnar Engedal
: Tanke Levik
: Leif Voster

- gjenvalg
- ny
- ny

Matkomite

: Torunn Levik
: Grete Voster
: Solveig Jansen
: Harald Jansen
: Randi Ørsal

- ny
- ny
- ny
- ny
- ny

Redaksj.komité

: Solfrid Abrahamsen
: Olav Skjervik

- gjenvalg
- ny

Hjelmeland/Strand, oktober 2012
Valgkomitéen for 2013
Egil Pedersen, Terje Borgen, Anne Berit Sæbø

Distriktet fyller snart 30 år. Den 20. november i 1982 ble
Distrikt 8 innstiftet med de 3 lodgene,
Hjalmar Johansen Lodge, Oseberg Lodge og
Bernt Balchen Lodge på Klubben her i Kristiansand.
Den 24. november 2012 ønsker Bernt Balchen lodge å
feire denne begivenhet, og i den anledning inviterer vi
alle lodgesøstre og brødre til å være sammen med oss på
denne festkvelden.
Vennligst videresend invitasjonen til alle lodgens
medlemmer, slik at flest mulig kan delta -

24.11. kl. 19:00: Vi møtes på Quality Hotel i
Kristiansand v/Travparken/Dyreparken for en god
og varm velkomst. Det er satt av eget
selskapslokale for Sons of Norway. Showet
«Wallmans on Tour» besøker hotellet denne
helgen. Her vil det swinge. Det er nå 30 år siden
Distrikt 8 og de første lodgene i Norge ble innstiftet
(Oseberg‐Tønsberg, Hjalmar Johansen Lodge–
Skien og Bernt Balchen Lodge‐Kristiansand). Vi
håper at så mange som mulig har anledning til å
være sammen med oss denne kvelden og nyte:
Servering av fersk torsk + dessert
Musikalsk toppsang ved sopranen
Bodil Arnesen fra Rogaland.
Taffelmusikk under måltidet.
Drikke til måltidet er inkludert i prisen,
kun kr. 595,00
Måltidet avsluttes med en kopp kaffe.
Annen drikke kan kjøpes på stedet.
Vi har fått god pris på overnatting på «Quality
Resort Kristiansand» beliggende ved
Travparken/Dyreparken:
Enkeltrom kr. 690,00
Dobbeltrom. kr. 840.00
Fri parkering
Vi ser fram til å møte dere alle for å mimre litt. Vi
har invitert noen av «gründerne» fra det Int’l styret
– Distriktsstyret og de 3 lokale lodger som startet
det hele 20. november 1982 i Kristiansand med 200
festkledde mennesker til taffelet. Bodil Arnesen vil
bli et spennende innslag. Vi har i konkurranse med
andre gode entertainere satset på Bodil som i
mange år hadde sin plass ved «Berlinersymfonien.
På vegne av styret og medlemmene i Bernt Balchen
Lodge
Jostein Handegard Fred Bjeke
President Aktivitetsleder
Ta kontakt med Fred Bjerke på e-post innen 16.
november fredbjer@online.no eller mobil: 9320 7377
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Returadresse:
SOLFRID ABRAHAMSEN
VARHAUGV. 9, 4120 TAU
Sendes til:

VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE ONSDAG 14. november 2012 KL. 19.30
PÅ VAULALI, BJØRHEIMSBYGD
Saker:
- Medlemsmøte saker, valg og annen informasjon
Foredrag:
- President Arne Halvorsen, Birkebeiner Lodge – forteller fra sin bok om "Ryfylkinger
i den amerikanske borgerkrigen". Eventuelt – salg av boken.

Velkommen til deg - og ta med venner. Møtet er åpent for alle.
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.

