
Nytt styre i Distrikt 8. 

På kongressen i Åsgårdstrand ble det valgt nytt styre i Distrikt 8. 

Ny president etter Per Mikalsen ble Tor Arild Halvorsen fra Dalbuen Lodge.  

Tor Arild har vært visepresident i 4 år med spesielt ansvar for hjemmesiden (sammen med 

Uno Wahl som er skaperen av sida). Han 

har også bidratt til at boka ”D8 i 30 år” 

endelig ble utgitt i vår og han er den som 

i 2 perioder har vært ansvarlig for å sende 

bilder fra D8-arrangementer til USA.  

Som ny visepresident valgte kongressen 

Odd Harald Olsen (Ryfylke lodge), 

tidligere president og ”international 

Director” som er den høyeste rang vi har i 

Norge. 

Dette er et verv som ikke tilhører styret, 

men den som er ”International Director” 

er medlem av styret i Sons of Norway i 

Minneapolis. Dette var Odd Haralds 

”jobb” i 4 år, de to siste årene som 

medlem av utvalget på 5 medlemmer som 

utgjorde arbeidsutvalget for styret. 

Ingrid Engedal fra Ryfylke lodge ble gjenvalgt som kasserer og går inn i sin 3.periode i dette 

vervet. 

Sekretæren var også på valg. Ole Hillestad har hatt dette vervet de siste 2 åra og han ble – 

som Ingrid - gjenvalgt med akklamasjon. Han har for øvrig vært både president og 

visepresident tidligere. 

Som D8’s forslag til ny ”international Director” valgte styret tidligere kasserer, visepresident 

og president Per Mikalsen.. 

Han stiller nå til valg på den internasjonale kongressen i Bloomington. 

 

 

Delegater til Den Internasjonale Kongressen i Bloomington, Minnesota. 

På årets kongress i Åsgårdstrand ble følgende delegater valgt fra distrikt 8: 

Som president er Tor Arild Halvorsen leder for delegasjonen. 

Vår kandidat til vervet som ”International Director”, Per Mikalsen er også 

et valg som ble gjort før kampen om de siste tre delegatene begynte. 



Voteringen viste følgende valg: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En flott gjeng med en debutant – Solveig – og ellers delegater med stor erfaring fra ”Den 

Internasjonale lodgen” som dette kalles. 

Og som reglene er for både den nasjonale og den internasjonale kongressen: Vi er delegater i 

2 år og kan faktisk kalles inn i løpet av valgperioden dersom det er nødvendig. 

Internasjonal kongress i Norge in 2020? 
 

En av sakene delegatene på kongressen i 

Åsgårdstrand fikk seg forelagt, var 

distriktsstyrets forslag om at D8 skal søke om å 

få arrangere den internasjonale kongressen på 

Hamar i august 2020. 

Forslaget har sin opprinnelse i at det på 

tidligere internasjonale kongresser er blitt spurt 

om når kongressen skulle være ”hjemme i 

Norge”. 

Samtidig er 2020 et jubileumsår, da det er 125 

år siden Sons of Norway ble stiftet. 

En slik kongress er et stort arrangement med 

200-250 delegater og gjester. Kongressen går 

over 3 eller 4 dager med 2 store 

kveldsarrangementer i tillegg til 

dagsprogrammet. 

Solveig 

Sende 

Kjønnerød, 

president i 

Oseberg 

lodge 

Ole Hillestad, 

president i 

Christiania 

Lodge og 

sekretær i D8’s 

styre 

Harald 

Thygesen, 

president i 

Terje Vigen 

lodge. 

Tidligere 

president, nå 

kandidat til å bli 

valgt som 

”International 

Director, Per 

Mikalsen 

Etter 4 år som 

”International 

Director” og medlem 

av styret i Sons of 

Norway, er også Odd 

Harald Olsen til stede 

på kongressen. 



Det vil kreve en stor innsats både fra D8-styret og fra alle lodgene fra Birkebeiner i nord til 

Oseberg i sør. 

Kongressen vedtok styret forslag enstemmig, så nå går vårt bud, som det heter, eller vårt 

tilbud til den internasjonale kongressen i Bloomington, så er det bare å vente på resultatet 

derfra. Det KAN jo dukke opp amerikanske lodger med samme tanker som oss. 

Leder av det som blir arrangementskomiteen for vårt arrangement blir D8’s nye president, Tor 

Arild Halvorsen som sammen med et utvidet styre skal lede distriktet og lodgene fram, til en 

suksessfull kongress. 

Det er allerede gjort unna en del forhåndsarbeid; Kontrakt med Scandic Hamar er forhandlet 

fram, en video er laget for framvising på den internasjonale kongressen og tilbudet blir sendt i 

disse dager. 

 


