MEDLEMSBLAD FOR

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

DESEMBER 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

Bladet som du leser nå er sendt fra Odd
Harald. Eventuell ytterligere info vil han
også sende ut, men da som e-mail(er) før
julemøtet.

PRESIDENTEN HAR ORDET
Godeste medlemmer i Ryfylke Lodge.
Takk for hyggelig samling hos Westcontrol, meget bra, og fin
mottakelse og gjennomføring av informasjon om hvordan god lyd og
teknikk blir laget – i lokalmiljøet vårt.
Nå er det ikke lenge, om enn det ikke allerede har begynt, at ”det lyser i stille
grender” enn en gang, og hvorfor ikke?; det er mørkt uten lys, - ute som inne.
Høstsemesteret i lodgen er snart gjennomført, - det som nå gjenstår er det
tradisjonelle julemøtet,- denne gang med innsettelse av nytt styre. Det blir fest, og vi håper MANGE finner veien til Vaulali denne kvelden. ( info. i bladet ).
For undertegnedes del betyr det at det blir ”siste kveld med gjengen”,- når ny
president er innsatt trekker jeg meg noe tilbake.
5 år,- det hadde jeg aldri trodd det skulle bli, men slik ble det. Veien har blitt litt
til mens man har gått, - og takket være alle de gode og hyggelige menneskene jeg
har møtt underveis så har veien vært uten de store ”humper og hull”. Stolt over
å ha kunnet være en del av Sons`familien, og vil fortsatt være det.
Jeg vil rette en stor takk for samarbeidet til all de av dere som har vært på
forskjellige poster sammen med meg disse fem årene. I styrene – i matkomiteèr –
som vakter, -valgkomiteèr, - og de som har stilt opp når det har ”røynet på”. Jeg
har gledet meg til møtene, og forsøkt å være til stede på de aller, aller fleste.
Takk for godt oppmøte.
Jeg kjenner det riktig nå å overlate vervet til nyvalgt president Sigbjørn
Schmidt, ønske han og hans medarbeidere stor lykke og hell på veien videre for
og med Ryfylke Lodge.
I årenes løp har jeg møtt mange Sons - medlemmer fra våre nabo-lodger, noen i
lederverv og andre som trofaste medlemmer. Til de av dere som leser vårt blad
vil jeg si takk for mange gode samvær og samtaler.
På hjemmefronten har jeg hatt en utrolig god oppbakking av Marit, - hun har
deltatt i 99% av alle de medlemsmøter jeg har hatt, - samt en god
korrekturleser, og det har betydd mye. Tusen takk !!
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Det som gjenstår nå er å ønske dere, alle og enhver, en Riktig God Jul
og alt godt for det nye året 2014.
Med vennlig hilsen
John H. Hevrøy
President Ryfylke Lodge

Ved bruk av Grasrotandelen må vårt
organisasjonsnummer oppgis: 988997382.
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Styret for Ryfylke Lodge 2013

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
Solfrid Abrahamsen
Varhaugvegen 9
4120 Tau
sab@lyse.net
Tlf. 51746215 / 48286374
Kasserer
Ingrid Engedal
Ekornvegen 3
4100 Jørpeland
ingrid.engedal@lyse.net
Tlf. 90183024

LEDIG ANNONSEPLASS

Finanssekretær UTGÅR
Aktivitetsleder
Odd Harald Olsen
4130 Hjelmeland
o-haral@online.no
Tlf. 51750512 / 90751907
Marshall / Matr.forv.
Pål Barkve
Ryfylkev. 2560
4120 Tau
Tlf. 51746415 / 95253972

LEDIG
ANNONSEPLASS
Fiskaavegen 1

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

NONO-4120 TAU

Redaktør
Kåre Abrahamsen
Varhaugvegen 9
4120 Tau
ksa@lyse.net
Tlf. 51746215 /98476287
Redaksjonskomité
Solfrid Abrahamsen
Varhaugvegen 9
4120 Tau
sab@lyse.net
Tlf. 51746215 / 48286374
og
Olav E. Skjervik
Prestegarden
4130 Hjelmeland
eskjervi@online.no
Tlf. 51750717
POST:
Ryfylke Lodge 8-023
v/John Harry Hevrøy
4100 Jørpeland
Link til medl.bladet:
Strand Hist. og Ættesogelag:
http://www.strandhistorie.no/

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

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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Vedrørende referatet fra medlems-/bedriftsmøtet 13. november 2013
hos WestControl, Tau
Referatet fra møtet skrives denne gang av Ingrid Lekvam. Men fordi både redaktør
og sekretær er fraværende når bladet utgis, vil referatet komme i neste nummer.
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Rogalendinger i USA som deltok i 1. verdenskrig
- med fokus på Strand-, Årdal- og Hjelmelandsbuer (del 1)
Fra Lisa Knutsen har jeg fått denne mailen:
"Jeg har funnet i avisene mange artikler om rogalendinger som var
med i 1. verdenskrig. Jeg lurte på om dette kunne være noe for Sons.
Du må gjerne redigere det jeg har skrevet".
Det Lisa viser til er en mengde gamle artikler hun har hentet fra
Stavanger Aftenblad, skrevet rundt hundreårsskiftet av en Berthel L.
Bellesen som reiste rundt og møtte rogalendingar i USA.
Hun skriver: "Under første verdenskrig var Norge nøytralt, men likevel
var mange nordmenn med. De kjempet på Amerikas side. Bertel L.
Bellesen har samlet opplysninger om de fleste fra Stavanger og Rogaland
som deltok. Han sendte flere artikler til Stavanger Aftenblad. De er nå lagt
ut på min hjemmeside om Pedersgata i Stavanger".
Lisa har samlet stoffet under linken:
http://pedersgaten.org/index.php/folk/148-rogalendinger-som-deltok-i-1verdenskrig-del-1
Vi finner også noe under historielagets hjemmeside:
http://www.strandhistorie.no/index.php/vorerotter/utvandring/350einpioneremigrantfrastrand
Berthel L. Bellesen var med og startet Stavangerlaget i Story City, Iowa
i 1911. Han reiste mye rundt i Amerika og skrev meget om mennesker som
hadde utvandret. Han samlet en mengde informasjon om folk og skrev om
dem i Stavanger Aftenblad. Han sendte hilsener hjem fra de som selv ikke
var så flittige å skrive. For slektsgranskere er dette en utrolig verdifull
kilde. Her har han samlet opplysninger om de som var med i 1. verdenskrig
på Amerikas side. Her kan en finne navnet på soldaten, alder, fødested,
bosted og ikke minst navnet på foreldrene. Dette er ikke søkbart så en må
bare lete gjennom listene og se om en finner noen kjente navn.
På grunn av sitt arbeid fikk Bertel L. Bellesen, forretningsmann, tildelt
Kongens Fortjenstmedalje i gull i 01.07.1920
Artiklene stod i Stavanger Aftenblad i begynnelsen av 1919.

Dette var de under linken –del 1
Forts. neste måned

Jeg har prøvd å samle "Strand-, Årdal- og Hjelmelandsbuer, så får vi se
hvor mange det blir.
Rogalendinger som deltok i 1. WW – del 1:

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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Amerikabrever
C. Blegen
IDÉ Professor
– banken Theodore
IDÉ – banken

Artige
historier

Gratulerer

http://nabo.nb.no/trip?_b=EMITEKST&_f=www_s
ub&r=838&delnr=15

- Jeg har en stol hjemme som har tilhørt Maria
Stuart.
- Hvordan vet du det?
- Det står M.S. på den.
- Å, da har jeg en dør hjemme som har tilhørt
Winston Churchill!

Minnestøtte på Cleng Peersons grav
3. desember 1886.
Da det norske Settlement i Bosque har en betydelig
Udstrækning, omtrent 2000 Skandinaver, hvoraf
Størsteparten hører til den lutherske Kirke, har man i
flere Aar foruden den ældre Kirke ogsaa benyttet et
Skolehus til Gudstjeneste; men nu bygges en Kirke i den
vestre Del af Settlementet, paa en meget pen Plads, og en
Gravplads tæt ved er allerede indhegnet. Foruden i
Bosque har de Norske ogsaa bygget Kirker i Byen Waco
og i de norske Settlementer i Brownsboro og her paa
Four Mile Prarie. Her i vort Settlement blev den første
norske Kirke bygget i 1854, da vi fik Præst ifra Norge,
og han betjente Menighederne her og i Brownsboro 3
Aar og besøgte ogsaa Bosque. Man vil heraf kunne se,
hvormegen Sandhed der er i hvad der fortælles i Elling
Eielsens Levnetsbeskrivelse, naar der siges, at vi ikke
havde havt Gudstjeneste i Texas før Eielsen kom her. I
samme Bog findes flere fornærmelige Urigtigheder om
de Norske i Texas, som jeg nødig vil tro, at gamle Elling
Eielsen har fortalt, da jeg ved vi alle var glade ved at se
ham blandt os og modtage ham med al Venlighed.
Paa den gamle Gravplads i Bosque er i Sommer reist en
Marmorstøtte paa gamle Kleng Persons Grav, bekostet
af de Norske i Texas. Det vil erindres, at man maa
betragte ham som Fader til den norske Udvandring til
Amerika, da han allerede 1821 reiste til Amerika og efter
3 Aars Ophold der, kom tilbage til Norge og med sine
Fortællinger om Amerika foranledigede, at 53 Personer
fra Stavanger-kanten kjøbte en Slup og seilede i den til
Amerika 1825. Naar nogle tro, at det ogsaa var Kleng
Person, som foranledigede, at Norske udvandrede til
Texas, da er dette en Feiltagelse, da baade jeg og mange
flere boede i Texas, da gamle Kleng kom til os, saavidt
jeg erindrer, i 1850 eller maaske noget tidligere.
Foruden Lutheranere, er der ogsaa nogle faa
Adventister i Bosque og Adskillige, som ikke høre til
noget Kirkesamfund. Iblandt de Svenske er der nok
ogsaa nogle Methodister, da jeg paa Jernbanen kom
sammen med nogle svenske Methodistpræster, og en at
dem bor i Bosque. Jeg fik da at vide, at der er 6 svenske
Methodistpræster, og at de skulde have en Konference i
Dallas, hvor der nok er en Del Svenske og nogle faa
Norske. I Austin er mange Svenske og der er store
svenske Settlementer i Nærheden af Austin; men om
dem ved jeg meget lidet. Har jeg trættet Dem med denne
lange Skrivelse, beder jeg dem undskylde mig.
De første 17 opprinnelige norske settlere
fra Norge i Bosque County, Texas:
Oppe fra v.:Hendrick Olsen & Christine
Pedersdatter Furuseth, Ole & Ellen
Malene Gundersen Knuteson, Jens &
Tonje Knudsdatter Jensen og Jens Olson
& Kari Jensdatter Ringnes.
Nede fra v.: Ole Larsen Ween, Knut
&Berte Olson Knuteson, Carl
Engebretsen & Sedsel Olsdatter, Berger
Tollefsen & Anne Eriksdatter Furuseth og
Ole & Anna Helene Olsdatter Person
Bildet tatt av red. på tur i 2008

Hvorfor har svenskene tomflasker i kjøleskapet?
- I tilfelle det skulle komme noen som ikke er
tørste.

Vi gratulerer
så hjertelig med dagen
i
Desember
VI GRATULERER !
Eivind B. Oanes
Torleiv Pundsnes
Bente Riskedal
Torild L. Hansen

Under en storkontroll i Alta ble alle bila stoppa.
En eldre kar stoppa bare nesten, så
politimannen måtte springe ved siden av bilen.
"Koffør stoppe du ikke", skreik han til sjåføren.
"Fordi", sa mannen, "at for nogen daga sia
hadde æ innbrudd i hytta mi, men dåkker hadde
ikkje tid tell å komme. Så da tænkte æ, at æ sku
ikke hefte dåkker i dag heller …"

4.
7.
11.
15.

Jeg ga meg selv en julegave
23. januar 1889.
Jeg fik flere Julegaver og gav mig selv
en, nemlig "Norske Digtere" af
N. Rolfsen. Jeg tjente Penge dertil ved at
samle Subscribenter for et godt
americansk Magasine. Jeg kan ikke sige,
jeg er fornøiet med det, da det er saa
langt fra at være fuldstændigt, og
Forfattere, som jeg tænker saa meget
om, som Gløersen og Elise Aubert ikke
ere nævnte, medens andre som jeg synes
staae langt under dem, ere optagne. Der
er to Bøger, som jeg vil søge at faae
Raad til at kjøbe; det er "Norsk
Forfatter-Lexicon 1814-1880" av I. B.
Halvorsen og "Fra Nordens Natur og
Folkeliv" af H. G. Heggtvedt. Mon S.
Foyn atter skal paa Hvalfiskefangst. Nu
bliver han jo 80 i Juni. - Kan man faae
kjøbt noget Portræt af ham?

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

Ryfylke Lodge tar opp sitt
"gamle" ønske igjen nemlig at vi klarer å sende
medlemsbladet digitalt til
"alle"
medlemmene våre.
Da sparer vi porto og du vil
motta bladet flere dager
tidligere enn om du får det via
Posten.
Når vi så vet at Posten tenker
på å redusere postombæringen
til 4 dager i uken,
kan det bety at du vil
motta bladet senere
enn du ønsker.
Så derfor,
du som har PC –
SEND DIN E-mail ADRESSE
til redaktør

ksa@lyse.net
Husk også å sende din nye
adresse hvis du oppdaterer
senere
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Gammelt-nytt
fra avisen "Minnesota Posten" nr 36-2. årgang
Trykket i Minneapolis, Minnesota, Torsdag 24. juli 1958
Artiklene i "Minnesota Posten" ble trykket på norsk og engelsk. De som er på engelsk, blir på engelsk også her i medlemsbladet.
Tilsvarende for de som er på norsk.

THIS 'N THAT By Susie W. Stageberg

yy

I am writing this at the Phoenix hotel in Trondheim where we
arrived last night. As I look out on the street, I see cars, busses and
streetcars much the same as in a comparable American city. The sky
is overcast and we have intermittant small showers and this morning
at 7 o'clock the thermometer registered only 50 degrees, which I
think is the coldest July 11 I can remember.
However, I have heard no one complain of the cold and no one is wearing very
heavy clothing. I shall always remember how at 11 o'clock last night the streets
were alive with people and cars and bus traffic, in what at home we could call
broad daylight. I doubt if ever it gets dark here at this time of the year so near the
midnight sun.
On our way up from Stavanger we drove in a party of eight tourists in a small
bus and we travelled through the most scenic and varied country we had ever seen
in our lives.
As we left Rogaland we saw people haying everywhere in warm and sunny
weather. Farther north there was logging and lumbering with dairying an
important part of family industry. We have been tremendously impressed with
the uniformly fine houses built on small patches of ground, that we Americans
cannot possibly call farms, but they are cultivated to the last inch of ground and
made to yield an abundance of hay, potatoes, grain, and vegetables of several
kinds, until I am thoroughly ashamed of the land that goes waste at home. The
thrift and industry of the people here are a lesson to the world, and nowhere have
we found any griping discontent.
The haying season is now at its height and the methods used in haying are a
perpetual entertainment for us as we drive along and see the endless lines of hay
piled up on wires on wires held by stakes in order to get properly dry. Women as
well as men rake and pitch and here and there where the hay is ready for the
mow, a darling little sturdy creamcolored horse will pull a load of hay that looks
heavy enough for a tractor.
It seems that the hay in Norway is too heavy and perhaps even too juicy for
quick drying and this toilsome method of drying in endless "hesjes" is being used.
To us who are used to tractordrawn hayloaders with haylifts waiting at the
haybarns this laborious method seems a pathetic waste of human labor but – after
all – when people are happy what does it matter? And as it looks to us, the
Norwegian people are models of contentment as they practice conservation of
every resource to the nth degree. Nothing seems to be wasted.
At first we wished we could run some lawn mowers through orchards and in
front yards, but before we knew it this grass was cut with hand scythes and neatly
piled in cocks for hay. Weeds and small grass is piled around the base of fruit
trees for fertilize shrubs and flowers.
Here are very few flies and we still have to meet our first mosquito. We also
have to see the first home equipped with screens. The windows push either in or
out for air and if a stray fly happens along the lack of local hospitality soon sends
her on her way.
The masses of blooming flowers and plants both inside and out, are a
perpetual joy to us. (forts. fra s. ?)
We have never seen such rich and vived colors any where, not even in hot
houses at home. We are wondering what the soil and the moist air has to do with
it.
Incidently we have never seen so many "drivhus" (hothouses) our lives. In
them they raise all the tomatoes and cucumbers and other things that the short
summer do not permit to ripen out of doors. The prices paid for these luxuries, of
course, make "drivhus" a very profitable business.

Gabriel Scott død
Forfatteren Gabriel Gabriel Scott døde onsdag 9. juli, 84 år gammel.
Det er få forfattere som har oppnådd en slik landsomfattende popularitet som
Gabriel Scott. Han var skattet såvel av de yngste lesere som av de voksne. Mange
av hans verker er i egentligste forstand blitt folkelesning.
Scott debuterte i 1894, med en samling "Dikte", og hans samlede verker
rekker opp i femti-seksti bøker – noveller, romaner, skuespill og barnebøker. Fire
av hans bøker "Tante Pose", "Fant", "Josefa" og "De vergeløse" er filmet.
Det meste av sitt liv bodde Scott på Tromøya ved Arendal og Sørlandet.
(Noe forkortet av red.)'

GULLBRYLLUP
Cornelia og Halvor Langslet
28. juli 1958
At han Halvor er Halling det veit
me,
ho Cornelia Telemark-møy,
og den kjærleiken er det so greidt
med
den er gullkrynt og kan ikkje døy.
Denne Halvor'n hev lika å stridt
for det beste i arven frå Nord.
Med Cornelia trutt ved si sida
er han lukkeleg Halling på jord.
Å so gildt å få sjå her i verdi
at det nyttar å elska og tru,
at eit par soleis fylgjest på ferdi,
over vanskane byggjer si bru.
Enn om båe hev gråna i håret,
og vert bakkane tyngre å trå
lyser voni og livstrui klåre,
deira smil er ein hugnad å sjå.
Døypt i høgsumars solsøte ange
kjem det helsingar til dykk i dag
ifrå bygdelagsfolki dei mange
med ei takk for dei vinnande slag.
Og me vonar og ventar og trur, ja,
at som før de vert med oss med
klemm.
Og so ynskjer me brudgom og
brura
alt det besti i dagar som kjem.
- Marcus Tellevik

ELEKTRISK STRØM TIL
NYE 11.000 MENNESKER
I statsråd er det gitt tilskudd på 16 millioner kroner til
nye tiltak innen elektrisitetsforsyningen for det meste
kraftoverføringslinjer med ledningsnett. De samlede
byggekostnadene er på 26 millioner kroner, og disse
tiltakene vil skaffe strøm frem til nær 11.000 mennesker
som nå mangler elektrisitet.
Det er også gitt statsstønad på vel 2.5 millioner
kroner til tiltak som har fått stønad tidligere.
Storparten av statsstøtten går til kommuner og
kraftlag på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge.

VANSKELIGERE FOR NORSK UNGDOM Å
SLIPPE TIL MED UTENLANDSSTUDIER
721 studenter har i år søkt om opptakelse ved Norges
Tekniske Høyskole, Trondheim. 187 studenter hadde
dessuten søkt om å bli opptatt høsten 1959, og NTH har
derved i alt 908 søkere. De tilsvarende tall i fjor var 717 og
214 – i alt 931 søkere eller 23 flere enn i år.
Samtidig meldes det fra utenlandske høyskoler og
universiteter at det i tiden framover vil bli vanskeligere enn
hittil for norske studenter å bli opptatt ved de europeiske og
amerikanske læresteder.
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VERVEKAMPANJE
Sons of Norway D8
1.november 2013 – 31.mai 2014

Julemøtet

Vedrørende annonsert vervekampanje i forrige
nummer, kan det opplyses at 1. premien ikke bare
gjelder tur til New York, men til valgfri destinasjon
som flyselskapet Icelandair flyr til i USA.
Det vises til e-mail nedenfor fra sekretær D8:
Hei alle sammen!
Sender dere annonsen ifm. Sons of Norway, Distrikt 8’s
vervekampanje – ref. Sak 31/13 fra styremøtet.
Det kan kunngjøres gjennom deres medlemsblader og på
medlemsmøtene – kopier for utdeling.
Vervingen gjelder for fullt betalt medlemskap (ikke barn).
Vår web redaktør Uno Wahl sørger for at info også
kommer på vår hjemmeside.
Dette er virkelig flott av Icelandair – sponset Distrikt 8
med to flybilletter ☺☺!!
Ønsker dere alle lykke til med vervingen!
Med hilsen
Solfrid Abrahamsen
sekr. Distrikt 8
1. premie: Gavebrev på 2 flybilletter til valgfri
destinasjon i USA som Icelandair flyr.
Premien går til den som i perioden verver flest
medlemmer, minimum 10 nye. Ved likt antall blir det
trekning.
2. premie: SoN effekter + 20 flaxlodd til verdi
kr. 1000,- ved verving av minimum 5 medlemmer
3. premie: SoN effekter + 10 flaxlodd til verdi
kr. 500,Visepresident i hver lodge melder antall vervede
med ververs navn til visepresident i D8 ved utgangen
av hver mnd. - nils-audun@gerhardsen.cc
Vinnerne blir offentliggjort på D8 kongressen i juni
2014 i Egersund
Vilkår for flybillettene: Billettene kan endres uten
kostnader før de er utstedt. Denne type billetter er
«subject to offload».
Med dette menes at man kan bli tatt av flyet dersom
noe uforutsett skulle skje, eks. ruteendring,
eller flyet er fullt. Dette kan skje både før og under
reisen. Ser vi dette før avreise hjelper vi så klart
med å finne andre datoer. Alternativ kan være en dag
før/etter, eller om man vil flytte turen til et
annet tidspunkt.
Gavebrevet er gyldig 01/09 2014 – 31/05 2015
ekskludert skoleferier.
Billettene er med forbehold om kapasitet på flyene.
Vi gleder oss til å få dere om bord. Velkommen!

på
Vaulali

onsdag 11/12 2013
kl 18.00
Styret inviterer til julemøte

der vi vil ha :
- eventuelle møtesaker
- innsetting av nytt styre
ved kasserer D8 - Per Mikalsen
- og foredrag
av prest Ole Dagfinn Østhus

Tradisjonen tro vil det bli servert
- rømmegrøt, flatbrød, spekemat, risgrøt,
frukt, kaffe og kaker

Pris kr 150,- pr. person
Påmeldingsfrist innen 8. des. 2013

til Odd Harald Olsen
o-haral@online.no
Tlf. 51750512 / 90751907
Styret vil sette pris på om det var noen som hadde
anledning til å ta med seg en gevinst til
utlodningen, gjerne innpakket
i julepapir denne gang

Flybillettene er sponset av ICELANDAIR
På forhånd mange takk.
O slo Office - Sa les
Te l: 50 50 940/+47 22 03 40 62

Ryfylke Lodge 8-023
Side 8

Returadresse:
SOLFRID ABRAHAMSEN
VARHAUGV. 9, 4120 TAU
Sendes til:

VELKOMMEN TIL JULEMØTE ONSDAG 11.12. 2013

KL. 18.00 (merk tid og sted)

PÅ VAULALI, BJØRHEIMSBYGD
Saker:

- Eventuelle møtesaker, mat og underholdning
- Innsetting av nytt styre ved kasserer for D8 Per Mikalsen
Foredrag:
- ”Tanker rundt jul” ved prest Ole Dagfinn Østhus
Påmelding og inngangspenger: Se annonse side 7.

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.

