
SONS OF NORWAY ble stiftet i 
Minnesota i 1895, og fikk Norge som 
distrikt nr. 8 i 1982. Foreningen har i 
dag over 390 lokalforeninger/lodger i 
USA (D1-D6), Canada (D7+D4) og 
Norge D8. Medlemstallet totalt er 
59300. I Norge er det 16 lokale 
lodger i drift, med et samlet 
medlemstall på ca. 1300. Vårt 
fremste mål er å opprettholde 
kontakten med det norske Amerika, 
og arbeide for å sikre/dokumentere 
emigrasjons-historien som en viktig 
del av vår nyere norske historie. 
Det er i dag like mange norskættede i 
USA som det er nordmenn i Norge. 
Fra «alle» bygder og byer i Norge 
reiste folk til Amerika i tiden 1825 – 
1925. 

Sons of Norway’s Hjemmesider: 
 

www.sonsofnorway.com 
www.sonsofnorway8.com/ 
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PRESIDENTEN HAR ORDET 
 
 
Gode medlemmer i Ryfylke Lodge. 
Takk for sist! 
 
Haustværet er komme. Det stemmer vel og med kalenderen, så me bør ikkje 
klage. 
 
Møtet i oktober var for første gang på Skulen i Bjørheimsbygd. 
Tilbakemeldingane på lokalitetene er positive så langt, frå medlemmer så vel 
som matkomiteen. 
 
Odd Harald sto for kveldens tema: Glimt frå USA. Han tok oss med på ein tur 
frå Jacksonville via New Orleans og Memphis til Nashville. Turen vart krydra 
med glimt frå det amerikanske samfunnet, - på godt og på vondt, – ei 
humørfylt og interessant framstilling! 
 
Største utfordringa for Ryfylke Lodge på kort sikt, ser ut til å vera manglande 
vilje til å ta på seg verv! Valkomiteen slit med å få fylla plassene i styret for 
neste år. På lenger sikt kan dette vera eit alvorleg hinder for lodgen si framtid! 
Det er ein utfordrande situasjon.  Når så mange som 30 til 40 medlemmer 
møter på møta våre, tolkar eg det som eit positivt signal om at medlemmene 
finn at dette er verdt å bruka tida på, og at det fyller eit behov. Men skal 
lodgen ”leva videre”, må nokon gjera jobben, ellers stoppar det heile opp! 
 
Neste møte blir på skulen i Bjørheimsbygd, onsdag 12. november.  
Tema for kvelden er Jakob Sande. Geir Øy tek oss med på ei forteljing om 
forfattaren og forfattarskapet. Jakob Sande var ein mangslungen person med 
dikt som spenner frå det mest groteske, til det aller finaste ein kan finna! Det 
vert ein spennande kveld. 
 
Vel møtt i Bjørheimsbygd den 12. november!  
 
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 2014 
 

President 
Sigbjørn Schmidt 

4137 Årdal i Ryfylke 
s.schmidt@online.no 

Tlf. 51752446 / 95267992 
 

Visepresident 
John Harry Hevrøy 

Fjellsv. 11B 
4100 Jørpeland 

johhevro@online.no 
Tlf. 51747761 / 90825915 

 

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 
Astrid Sagård 

Ryfylkevegen 2662 
4120 Tau 

astrid.sagaard@gmail.com 
Tlf. 951 45 914 

 

Marshall / Matr.forv. 
Pål Barkve 

Ryfylkev. 2560 
4120 Tau 

Tlf. 51746415 / 95253972 
 

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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Referat fra medlemsmøte 8.10-2014 
på Bjørheimsbygd skole, Bjørheimsbygd 

 
Dette var første gang vi skulle ha vanlig medlemsmøte etter møtet i mai på 

Vaulali. Nå skulle vi starte opp på nytt sted, på skolen i Bjørheimsbygd. Vi i styret 
var spent på om oppmøtet ville bli bra, og det ble det. 
I alt 32 personer møtte opp, derav 4 gjester fra Cleng Peerson Lodge i Stavanger. 
Det var kjekt. 

Av styret - manglet vi 3 stk: Jens Inge, pluss John Harry og Astrid Sagård. 
Presidenten ønsket alle velkommen og orienterte først om at dette var spennende og 
at det denne gang og neste møte i november fikk bli et forsøk på bruk av skolen. 
Styret ønsker å finne ut hvordan folk «føler seg» på den nye plassen, ikke minst 
hvordan matkomiteen får det. Så fikk vi ta en vurdering.  
Vi fortsatte så med å synge de tre nasjonalsangene. 

Presidenten fortalte så at han hadde reist til Eidsvoll og deltatt på feiringen av 
Eidsvoll Lodge’s 30 års jubileum. Han overrakte vår gave, bøkene «Den store gåva 
frå Amerika» og «På Ryfylkebesøk i USA» som Odd Harald har skrevet. På 
Eidsvoll feiret man fremdeles 200 årsdagen for vårt land, så en del omvisning rundt 
på Eidsvoll ble det, også i selve Eidsvollbygningen. Denne var nå ferdig restaurert i 
anledning 200 årsdagen, og det var interessant å få forklart hvordan ting var blitt 
utført. Presidenten fortalte også at han var med på noe som kaltes 
«Statsministermøte», som var et panel der tidligere statsminister Kåre Willoc, 
Torbjørn Jagland og Kjell Magne Bondevik reflekterte over temaet FRIHET. Det 
var en interessant og givende ”seanse” 

D8 sekretær Harald Tygesen har sendt oss en e-mail om at vi måtte ta 
stilling til spørsmålet om ny kontingentforhøyelse. Sekretæren skriver: «fra 
2015 øker den internasjonale kontingenten med kr. 10,-, og 
distriktskontingenten med kr. 15,- (p.g.a. høyere dollarkurs), altså en 
økning på kr. 25,- pr. medlem). Vedtak om ny kontingent for 2015 skal skje 
innen 1. november til Hovedkontoret, med kopi til Distr.sekretær- og 
kasserer. Dette medfører at Ryfylke Lodge bør øke kontingenten sin 
tilsvarende for at vi skal beholde vår økonomi. Forsamlingen ble bedt om å ta 
stilling til spørsmålet. Synspunktene som kom fram, var at denne økningen 
var akseptabel. Det ble da vedtatt at ny kontingent for 2015 blir kr 400,- pr. 
person. 

Presidenten lot så valgkomiteen ved Jan Lanvik fortelle hvordan det gikk 
med å finne kandidater til nytt styre for 2015. Dette gikk ikke bra, sa 
Langvik. Han mente han hadde kontaktet alle, men hadde med få unntak fått 
nei til svar, og manglet nå navn til flere verv som Visepresident, 
Aktivitetsleder, Materialforvalter, pluss to navn til Matkomiteen. (Red. 
anm.: Hvordan det er med Vakter, Revisor og Rådgiver får vi komme tilbake 
til i novembermøtet). 

Presidenten sa at dette resultatet lover ikke godt for lodgens videre 
eksistens. Alle må forstå at dette kan bety at lodgen må legge ned, eventuelt 
be om fusjon med annen lodge, f.eks Cleng Peerson i Stavanger. Er det dette 
vi vil? Uten at det kom noe svar, fortsatte presidenten og sa at alle skal nå få 
tenke seg godt om, og ha anledning til å kontakte Jan Langvik og gi han 
forslag/navn på hvem som vil påta seg verv. Dette må Jan ha før neste møte 
12. november, da valget skal gjøres. De kan selv ta kontakt med Jan. 
Innsetting av nytt styre skal skje ved julemøtet 10. desember. 

Et forslag fra salen var å gjøre som andre lodger har måttet gjøre, f.eks. 
Hamar Lodge, der noen i styret har påtatt seg to verv. Dette ble ikke 
debattert. 
(forts. side 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gammel buss som brukes i turist-sammenheng 
i Jacksonville. Slike brukes flere steder rundt 
om i USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soldater med uniformer viser historiske 
vaktrutiner fra «gamle dager» på Castillo de 
San Marcos i St. Augustine. 
 
 
Store båter på 
Mississippi 
 
 
 
 
 
George Hamilton 
var en av country 
sangerne de 
møtte bak scenen 
etter konserten.  
Dessverre døde 
han nylig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nærmest gjestene fra Cleng Peerson – til v. 
Kurt og Anne Lise Knutsen, til h. Ove P. Lie 
og Henny Helland. 
 
 
 
Pål ser 
etter 
om alle 
finner  
plass. 
Ved  
bordet  
sitter 
Haldis, Solveig, Harald og Randi Ørsal 
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Kilde: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/02/140221111218.htm 
Sammendrag: Florida State University – 21. februar 2014 
 

En kunngjøring ved Florida State University kan medføre at 
boken om tidligste kolonisering av "den nye verden", må bli 
gjenskrevet. To forskere har anslått hvor den eldste befestede 
bebyggelse fant sted i Nord-Amerika. De mener at den legendariske 
Fort Caroline, en langstrakt festning bygget av franskmenn i 1564, 
ligger nær munningen av elven Altamaha i Sørøst Georgia. 

"Dette er den eldste befestede byen i dagens USA," sa 
forhenværende elev og historiker Fletcher Crowe ved Florida State 
University. "Dette fortet er eldre enn St. Augustine, og anses å være 
den eldste kontinuerlig bebodde byen i Amerika. Det er 21 år eldre 
enn den tapte kolonien Virginia; 45 år eldre enn fortet fra 1607 i 
Jamestown; og 56 år forut for ankomsten av pilegrimene i 
Massachusetts i 1620. 

Forskere har søkt etter faktiske rester av Fort Caroline i mer enn 
150 år men har ikke funnet selve området før nå, sa Crowe. Fortet 
var lenge tenkt å ha ligget øst for sentrum Jacksonville, Florida, på 
den sørlige bredden av elva St. Johns. Fort Caroline National 
Memorial ligger like øst for Jacksonville's Dames Point Bridge, som 
strekker seg over elven. 

Likevel, Crowe og hans medforfatter, Anita Spring, professor 
emeritus i antropologi ved University of Florida, sa at det 
legendariske fortet faktisk er lokalisert nær munningen av elven 
Altamaha i Sørøst Georgia. 

Darrin McMahon, professor i historie og en ansatt ved Institute on 
Napoleon and The French Revolution, sa det slik - at Crowe og 
Springs funn— lyser opp ikke bare selve konferansen – men gir 
høydepunkter til Frankrikes langvarig tilstedeværelse i Florida og 
The Southeast. "Fra begynnelsen, til i dag, har franske og 
Francophone folk spilt en viktig rolle i denne delen av verden", sa 
McMahon – "vår konferanse tar sikte å trekke oppmerksomhet til det 
faktum". Crowe, som fikk sin doktorgrad i historie fra Florida State i 
1973, fløy til Paris og forsket på Bibliothèque Nationale de France, 
det franske motstykket til amerikanske Library of Congress. Der fant 
han en rekke 1500- og 1600-talls kart som angir Fort Caroline. Noen 
av kartene var på 1500-talls fransk, noen i latin, noen på spansk, og 
noen var selv i engelsk. 

Crowe kunne matche franske kart fra 16- til 1700-tallet, med hva 
som i dag er sørøstlige kysten av USA med kyst diagrammer av 
USA, publisert av National Oceanic and Atmospheric Administration 
og kart publisert av US Geological landmålinger. 

I 1565 marsjerte spanske soldater under Pedro Menéndez, inn i Fort 
Caroline og slaktet omtrent 143 menn og kvinner som bodde der på den 
tiden. Franskmenn rapporterte at det lå dusinvis av indianere i landsbyene, i 
nærheten av fortet som ble kalt «Franske Florida.» Crowe og Spring har 
også skissert plasseringen for mange av disse landsbyene. 

Mens Crowe studerte arkivene i Paris, fant han et kart fra 1685, av 
"Fransk Florida" som var nøyaktig kartlagt. Dette kartet fungerer som en 
"Rosetta Stone" siden det gir et felles, kjent geografisk punkt på alle tidlig 
kart av "Franske Florida", sa han. "Rosetta Stone" var en "innskrevet" stein, 
funnet av franskmenn i Egypt som tillot oversettelse av gamle hieroglyfer til 
moderne språk. 

Ved å bruke kjente GPS-koordinater avledet fra det engelske kartet, 
kunne Crowe fastslå plasseringen av dusinvis av indianer landsbyer, som til 
nå hadde unnsluppet oppdagelse fra forskere og arkeologer. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
.

Eldste befestede bosetning i Nord-Amerika funnet?  
Plasseringen av Fort Caroline kan være i Georgia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fort Caroline området er ikke ennå utgravd av arkeologene 
Credit: Image courtesy of Florida State University 
 
 

Strukturen som ble oppdaget av Crowe og Spring, 
danner en likesidet trekant omgitt av vollgraver som 
omfatter veggene i ca. 800 meters i lengde. Toppen av 
strukturen peker mot nordøst, akkurat som rapportert for 
det opprinnelige Fort Caroline. 

"Neste trinn er å gjøre utgravningene for å bekrefte 
dette funnet", sa Crowe. I 150 år, har forskere tenkt at 
det "Fransk Florida" betydde nordøst Florida, inkludert 
Jacksonville, Lake City og Gainesville. Crowes og 
Springs funn forventes fundamentalt å omdefinere 
begrepet. 

Crowe bemerket at «"Franske Florida" danner en stor 
oval form fra elven Santee i Sør-Carolina, ned til St. 
Marys River, som i dag fungerer som grense mellom 
Georgia og Florida. Fransk Florida strekker seg fra 
Darien på kysten opp til Milledgeville, øst for Macon." 
 
Historisk kilde: Historien ovenfor er basert på materiale 
fremskaffet fra Florida State University. Den opprinnelige 
artikkelen ble skrevet av Barry Ray. Merk: Materialet kan 
redigeres for innhold og lengde. 
Innlegget er noe redusert i lengde (KSA) 
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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  

NovemberNovemberNovemberNovember 
    

Leiv M. Engedal        04. 
Jorunn Pedersen       12. 
Ellen Helland        12. 
Sigbjørg Lerang       12. 

Odd Harald Olsen, ble så spurt om å holde sitt foredrag «Glimt fra 
Amerika» - før vi tok mat. Han fikk bruke skolens fremviserutstyr og vi fikk 
se noen bilder fra kongressen i august i Jacksonville, Florida i USA. – og fra 
D8-turen etterpå med BrekkeTours. Den gikk fra Jacksonville – Tallahassee, 
New Orleans, Jackson, Memphis og Nashville. 

Fra selve kongressen kan fortelles at Odd Harald ble valgt til Norges, dvs. 
distrikt D8’s representant til Int’l hovedstyre. Under selve kongressen, ble det 
tid til litt «avbrekk» -bl.a. en rotur ute på elven i konkurranse med andre 
robåter. Det var svært varmt og motvind den ene retningen. Få av mannskapet 
kunne ro, så for Norge gikk det ikke så bra. Bussturen med Brekke Tours gikk 
først rundt i Jacksonville og nærmeste steder som Saint Augustine, eldste by i 
Florida. Byen ble grunnlagt i 1565 av spanske oppdagere og nybyggere. 
Det bar videre til New Orleans. Dette var nok en interessant by. Etter bildene å 
dømme var det anledning til å se Bourbon Street, Preservation Hall og ikke 
minst elva Mississippi med store båter. De fikk med seg et besøk på 
sjømannskirken og fikk vaffelkaker. Spor etter den store oversvømmelsen og 
orkanen for noen år siden var ikke så lett å se, men de besøkte nok ikke i de 
mest utsatte områdene. Man kunne observere at store bygg fortsatt stod 
ubrukte, og sikkert ikke ville bli tatt i bruk heller. Dette pga. forsikrings-
problemer. Et stort sykehus var forlatt og nytt måtte bygges. Det som var 
spesielt var at på kirkegårdene ble de døde «begravd» på bakken inne i 
småbygg, med den siste døde oppå den forrige. Dette fordi at det var så mye 
vann i grunnen at å grave i bakken var umulig. 

Etter New Orleans bar det videre til Memphis, Elvis Presleys by med 
Graceland hvor han bodde. Området utenfor Graceland er fullt av ting som han 
brukte, bl.a. to store fly som man kunne gå inn i og se. Elvis med sine 
nærmeste ligger begravd i hagen utenfor huset. Hver onsdag har byen et stort 
opptog/parade av motorsyklister – hele 900 motorsykler kan være med. 

Siste stopp var Nashville, countrymusikkens by. De besøkte Country Music Hall 
of Fame og fikk se aktører opptre med flott musikk og film med kjente sangere som 
Roy Rogers, Tennesse Ernie Ford m.fl. Siste kvelden var de på Grand Ole Opry. Her 
har det vært et stort show som har pågått i årevis – «The Show that made Country 
Music Famous» – sier reklamen. Etter showet ble de tatt med bak scenen og fikk 
møte musikerne. De fikk bl.a. snakke med George Hamilton IV. Han spurte om de 
kjente Bjøro Haaland, og fortalte at de to hadde spilt en del i sammen. De ble bedt om 
å hilse til Bjøro. Odd Harald forteller under møtet at George Hamilton dessverre døde 
nylig, rett etterpå de møttes. (forts. neste kolonne) 

 
 

 

 

 
 
Dagen etter var søndag og 

avreisedag fra Nashville. De hadde 
tid til et besøk til før flyet gikk om 
kvelden. De var med på en 
gospelgudstjeneste i en 
baptistkirke.  

Neste dag var de hjemme igjen. 
 
Under møtet og maten mottok 

styret noen tilbakemeldinger om at 
både møtelokalet og kjøkkenet 
egnet seg godt til vårt formål. Bl.a. 
var matkomiteen fornøyd. De 
hadde dekket opp med et lekkert 
bord ute på gangen. Det var bare å 
gå der og forsyne seg. Takk til 
matkomiteen ved Grete og Anne 
Berit. Leif Voster var vakt og tok i 
mot pengene. 

Kvelden ble avsluttet med 
loddtrekning som innbrakte kr 
2000,-  

Litt etter kl. 21.30 avsluttet vi. 
 
Referenter 
Kåre og Sigbjørn 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Gratulerer 

 
Referat fra medlemsmøte 8.10-2014 

(forts. fra side 2) 
 

AKTIVITETKALENDER – rev. 3 
Høsten 2014 

 
20.08 Mølleparken Tau Guidet omvisning Møte i kaféen i Låven 
10.09 Norstone Nordmarka  Tau  Bedriftens folk informerer 
 
08.10 Bjørh.bygd skule  Odd H. Olsen Glimt fra Amerika 
 
12.11 Bjørh.bygd skule Geir Øy Om forfatterJakob Sande 
 
10.12 Vaulali Terje Solheim Innsetting nytt styre. 
     Om Amerikaturer 
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Fra «Fedraheimen Posten» - Newsletter 38-7 
 

DID YOU KNOW? - Vesterheim Museum in 
Decorah, IA had a role in the recent animated 
movie, Frozen. The text below is part of a 
fundraising letter from them... 

Vi oversetter videre til norsk … : 
Det spesielle med museumet (Vesterheim i Decorah) kom for er dag da 
Disney Corporation ringte og ba om hjelp til en film som vil bli den 
største animerte film noen gang! Disney ønsket bilder av objekter som 
ble brukt av nordmenn i 1900 århundret, dette for å inspirere sine 
animatører til filmen Frozen. Kan du tro det – at Vesterheim hjalp Disney 
med denne enormt populære filmen? Det gjorde vi. Vi sendte omtrent 60 
bilder fra Vesterheims samling for å hjelpe med Frozen. 
Men det å hjelpe Disney med Frozen, var bare begynnelsen. Disney 
Corporation sendte også en representant til oss for å koordinere en 3-års 
fremvisning av kunst på Epcots «Norsk Kultur» utstilling. Så neste gang 
du ser på Frozen eller hvis du reiser til Epcot de neste to årene, skal du 
vite at Vesterheim bidro med sin del i filmen og med kunst til utstillingen 
i Epcots Norway Pavilion. 
 
 
Fra «Haugaland Nytt» okt. 2014 
har vi hentet dette «referatet» som 
de igjen har hentet fra en  
«basar på Sunnmøre». 
 
 
 
På Facebook https://www.facebook.com/ClengPeersonFarm 
kan man lese at det nå holdes på med  
utgravinger på Cleng Peersons farm der han 
bodde sine siste år. De skriver at arkeologene  
fortsetter med utgravingen av kjelleren som  
var under steinhuset, der Cleng Peerson  
bodde sine siste år sammen med Colwick  
familien.  
Sitat:"Det er spennende å se mer og mer av  
av de gamle veggene komme fram. Vi ser  
fram til å se dem når vi kommer tilbake i  
slutten av november." 
På linken CP Farm Facebook Page -  
http://clengpeersoncabin.com/category/today/ kan man hente ut mer 
informasjon om fremdriften og hva som gjøres. Der leser man at de nå 
(Oct. 2014) har funnet den originale gravplassen til Colwick familien. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Email fra Sons of Norway - HQ 
 

Klipp 

 

Det er kommet flere e-mailer fra Sons of Norway i 
oktober. Nå nylig kom … 
 
med artikkel om … 
 

Membership Recruitment and Retention 
2014 Recruitment Challenge 

 
som går på rekruttering / beholde medlemmer.  
Akkurat noe aktuelt for Ryfylke Lodge. 
Vi har prøvd å oversette dette … : 

 

Medlemskap rekruttering og beholde medlemmer. 
2014 Rekruttering utfordring. 

 

Vi er på vei inn i de siste månedene av 2014, som 
betyr at lodgen bare har noen få korte uker å forbedre 
sine score i 2014 rekruttering Challenge. Husk, hver 
lodge angis automatisk i utfordringen. Som en 
påminnelse - la oss markere noen av reglene for 
konkurransen - og en viktig endring som vil hjelpe 
lodgen å lykkes. 

Hva det er som gjør 2014 rekruttering utfordringen 
annerledes, er at lodgen må holde øye med både 
rekruttering og å beholde medlemmene. Dette fordi 
scoring spores av lodgens samlede vekst. Dette betyr at 
å rekruttere 10 nye medlemmer elimineres hvis lodgen 
ikke klarer å beholde andre 10 medlemmer. 

Hvordan beregnes score? For hver 1% økning i din 
lodge's voksen-kontingent betalende medlemskap, vil 
lodgen motta 10 poeng. Som i fjor, vil bonuspoeng bli 
tildelt for hvert medlem mellom 24 og 55 som lodgen 
rekrutterer. Ikke glem: en liste over topp tre scorende 
lodger vises hver måned i R & R nyhetsbrev. Du kan 
også få et anslag av lodgen's ytelse ved å spore det 
samlede lodge-medlemskap totalt, som er tilgjengelig 
på bunnen av de månedlige rapportene. 

Som en ekstra bonus for 2014, tildeler vi 10 poeng 
for en medlemskaps middag med din lodge's Financial 
Benefits Counselor. For å kvalifisere for bonus poeng, 
bare e-mail et bilde av middagen din, med en kort 
beskrivelse av hvordan rekrutteringen gikk og antall 
medlemmer som er rekruttert til Joe Eggers på 
membership@sofn.com. Aller best, medlemmene som 
rekrutteres til dine middager vil være med og telle mot 
din lodge's totale poengsum! 

For spørsmål om 2014 Rekruttering utfordring, 
eller generelle rekrutterings tips, kontakt  
Joe Eggers, medlemskap koordinator på 
membership@sofn.com eller (800) 945-8851 ext. 697.  
 
Ikke glem å se over det månedlige R & R nyhetsbrevet 
for enda flere tips og suksesshistorier! 
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Nr. 19-7. årgang 8. mars 1962 

«Utvandringens Far» skal få sitt 
minnesmerke. 

På utvandringsstevnet i forbindelse med Haugesunds 
100-års jubileum i 1954 ble det fremmet forslag om å reise 
Cleng Peerson, også kalt utvandringens far, et 
minnesmerke i hans hjembygd Tysvær i Nord-Rogaland. 
Det ble nedsatt en komite i den anledning, men blant annet 
på grunn av at formannen døde, ble det gjort lite fortgang i 
arbeidet. Nå ser det imidlertidig ut til at tanken skal bli 
realisert. 

Tysvær kommunestyre har nå bevilget 2500 kroner til 
formålet og lovet ytterligere 2500 kroner innen 1964. Ved 
private gaver her hjemme og i Amerika er det kommet inn 
10 000 kroner. Nordmanns-Forbundet er engasjert i 
innsamlingen, som nå vil bli intensivert, med sikte på å få 
reist minnesmerket til 1965, da det er 100 år siden Cleng 
Peerson døde. 

Billedhuggeren Wilhelm Rasmussen har av interesse for 
saken sendt minnesmerke-komiteen et utkast til relieff i den 
bautasteinen som det er tanken å reise. Wilhelm Rasmussen 
har bygget utkastet på en tegning som en amerikaner laget 
av Cleng Peerson da denne var i 50-års alderen. 

 
Nordmenn først ute med olje-malerier. 

Det har vært vedtatt som en sannhet blant 
kunsthistorikerne at oljemaleriet ble «oppfunnet» av de 
nederlandske malerbrødrene Jan og Hubert van Eyck i 
begynnelsen av 1400-tallet. Men denne oppfatningen 
holder ikke stikk. Det viser seg nemlig at oljemaleriet var 
kjent i Norge ca. 150 år tidligere. Her er bakgrunnen for 
den sensasjonelle oppdagelsen: 

I Norge har man lenge vært bekymret for at de norske 
samlinger av middelalderkunst ville bli ødelagt. Tre norske 
eksperter tok derfor med seg fire norske alterforsider og dro 
til Bryssel til den kjente dr. Paul Coreman som er en av 
verdens fremste eksperter når det gjelder bevaring av 
middelalderkunst. Han mente at såfremt ikke noe radikalt 
ble gjort med de norske samlingene, så ville disse smuldre 
hen i løpet av 10 år. Men så undersøkte man de fire 
altertavlene fra Norge ved Institute Royal du Patrimoine 
Artistique i Bryssel og fant ut at her var brukt olje som 
bindemiddel, og det i staffelimalerier som daterte seg fra 
begynnelsen av 1300-tallet eller slutten av 1200-tallet. 

Nå er det vel sannsynlig at man har brukt oljemaling 
like tidlig også i andre steder i Europa, sier 
førstekonservator ved Universitetets Oldsaksamling i Oslo, 
Martin Blindheim, men Norge er det eneste land som har 
bevart et større antall av disse verker. 

Men noe radikalt må altså gjøres med de norske 
kunstverkene, og det krever store bevilgninger. Men for å 
redde kunsten må det gjøres snart. 
 
Nr. 23-7. årgang 5. april 1962 

Melk i spann snart en saga blott 
Hedmark: Om ikke lenge vil transport av melk i spann 

være en saga blott. Melkeleverandørforeningen har 
besluttet å gå over til å hente melken med tankbiler på 
gårdene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gammelt-nytt fra avisen "Minnesota Posten" – Diverse nummer og årganger  
Trykket i Minneapolis 

Artiklene i "Minnesota Posten" ble trykket på norsk og engelsk. De som var på engelsk, blir på engelsk også her i medlemsbladet. 
Tilsvarende for de som var på norsk. 
 

 
Nr. 24-7. årgang 14. april 1962 

39000 utlendinger lever i dag i Norge 
38993 utlendinger oppholder seg i dag i Norge ifølge Statens 

utlendingskontor. Flest utlendinger er det i Oslo og Oslo området, 
ellers er de spredt utover hele landet. Det er danskene som dominerer 
blant de forskjellige nasjonale gruppene. Det er 12463 av dem i dag. 
Ellers fordeler gruppene seg med disse tall: 

USA 3988, Albania 3, Sør-Amerika 72, Afrika 128, Australia 
105, Storbritannia 2174, Bulgaria 17, De baltiske land 146, Belgia 
149, Canada 328, Egypt 14, Frankrike 475, Finland 1018, Hellas 70, 
Nederland 1093, Island 390, Italia 597, Irland 48, Jugoslavia 253, 
Luxemburg 3, Lichtenstein 8, Polen 790, Sovjet-Samveldet 178, 
Ramania 58, Sverige 8079, Spania 339, Sveits 402, 
Forbundsrepublikken Tyskland 2946, Tsjekkoslovakia 391, Østerrike 
376, Østen (Det nære og Det fjerne) 140. 

Av utlendingene fra de østeuropeiske land er det mange 
flyktninger. 

 
"To bøtter skattepenger" 

…lød kvitteringen fra skattefogden Karesuando i Nord-Sverige til 
en same, som ville avbetale på sin skattegjeld. Han var kommet med 
to bøtter fulle av kobbermynter. Han kunne nok ikke vente på 
opptellingsresultatet, for det tok skattekontoret to dager å telle og 
sortere myntene. Det ble til sammen 241 svenske kroner. Distriktet 
regnes som et av landets fattigste. 

 
Norges folketall femdoblet i de siste 200 år 

 

Landet mistet over 575000 mennesker på grunn av utvandring på  
50 år 

Den første fullstendige folketellingen i Norge ble holdt i 1769. 
Den viste et folketall på 723618. Til dette kom om lag 4000 militære 
som ikke var med i tellingen, slik at den samlede folkemengden må 
ha vært omkring 727000. Ved neste folketelling – i 1801 – var 
folketallet økt til 833000, og 24 år senere – i 1825 hadde Norge et 
folketall på 1 million. 65 år senere – i 1890 - hadde folketallet nådd 2 
millioner, i 1946 3 millioner og er nå vel 3,5 millioner. 

Befolkningstilveksten var overordentlig sterk i det 19. hundreåret. 
Det svarer til en årlig tilvekst på 9 promille. Tilveksten var også 
forholdsvis stor i begynnelsen av det 20. hundreåret, men avtok i 
1920- og 1930-årene, for så å stige igjen i etterkrigsårene. 

Disse opplysningene er hentet fra hefte nr. 10 i serien Samfunns-
økonomiske studier, utgitt av Statistisk Sentralbyrå. 

Et markant trekk i bildet av befolkningstilveksten fra slutten av 
1860-årene og frem mot første verdenskrig, er utvandringen. I 
tidsrommet 1866 til 1915 utgjorde nettotapet på grunn av utvandring 
over 575000 personer, noe som betyr at den naturlige befolkning-
tilveksten i denne perioden ble redusert med hele 39 prosent. Under 
den første verdenskrigen sank den oversjøiske utvandringen meget 
sterkt, men tok til igjen i 1920 årene. Etter 1930 har utvandringen 
vært ganske ubetydelig. I 1930 årene hadde Norge til og med et lite 
innvandringsoverskudd. 

 

 

 

NÅ MINKE DET PÅ "MINNESOTA POSTEN" AVISENE 
Har kun en avis igjen. 

HAR NOEN STOFF !!! 
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Returadresse: 
JENS INGE BØRKJA, Øvre Børkja, 4130 Hjelmeland 
 
Sendes til: 

 
 
 
 
 
 
VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE ONSDAG 12.11-2014 KL. 19.00 
Sted: Bjørheimsbygd skule, Bjørheimsbygd 
 

Saker:  - Møtesaker og  
- Valg av nytt styre 

Foredrag: - Geir Øy – Om forfatteren Jakob Sande 
 
 
Velkommen. Valgdelen er for medlemmer av lodgen. Venner kan delta på foredraget. 
 
 
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. 


