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ANNONSESIDE 
Ta Idrettsmerket du også: 
Test formen 
Kom i gang 
Få et bedre liv 
Velkommen 
Info: www.idrettsmerket.no  
 

 
 

 

Redaktøren ønsker dere alle et Riktig Godt Nytt 
År og presenterer her det ”nye” styret for 2008. 

(Må ikke forveksles med styret for 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foran fra venstre:  
Sekretær Britt Thorsen, President Jan Thorsen og Aktivitetsleder Kari Hilda Auli. 
 
Bak fra venstre:  
Tillitsvalgt 1 Nils L. Hanche, Tillitsvalgt 2 Bjørn Kristiansen, tidligere President 
Arild Andersen, Visepresident/Medl. Sekr. /Redaktør Wilfred Aasheim, Marshall 
Vidar Steen-Hansen og Kasserer Bjarne Rolland. 

Nidaros 
Lodge 8-
006 

Trondheim 24 02 
84 

Cleng 
Peerson 
Lodge 8-
011 

Stavanger 15 02 
86 

  

   

   

                            President 
                             Jan W. 
                             Thorsen 
 
                                   Paaschegt. 1 A 
                                    3183 Horten 
 
 
Tlf. 33 04 19 70 
e-mail: jwth@broadpark.no 
 
Visepres./Redaktør / Webmast. 
Wilfred Aasheim 
Snekkermesterveien 3 
3186 Horten  Tlf. 33 07 30 58 
e-mail: waa@wilfredaasheim.com 
 
Sekretær Britt Thorsen 
Paaschegt. 1 A 
3183 Horten  Tlf. 33 04 19 70 
e-mail: jwth@broadpark.no 
 
Kasserer Bjarne Rolland 
Jernbanegt. 34 
3187 Horten  Tlf. 33 04 22 49 
e-mail: bjarne.rolland@hive.no  
 
Aktivitetsleder Kari Auli 
Paul Bentsensgt. 7 
3188 Horten  Tlf. 33 04 51 46 
 
Tillitsvalgt 1 Nils L. Hanche 
Skolegata 10 B 
3182 Horten  Tlf. 33 04 78 27 
 
Tillitsvalgt 2 Bjørn Kristiansen 
Paul Bentsensgt. 7 
3188 Horten  Tlf. 33 04 51 46 
e-mail: bjoerkr4@frisurf.no 
 
Marshall Vidar Steen-Hansen 
Valhallveien 5 A 
3155 Åsgårdstrand   
Tlf. 33 08 12 92 
 
Revisor 1 Gunn E. Borge 
Lyngveien 6 
3185 Skoppum  Tlf. 33 07 09 61 
e-mail: Gunn.E.Borge@hive.no 
 
Revisor 2 Ragnar Iversen 
Apotekergt.4 
3187 Horten  Tlf. 33 04 88 33 
e-mail: ragnar.iversen@hbbl.no 

Gratulerer med dagen 
ønskes følgende 
medlemmer: 

     
Opland Nils Otto 28 02 
   
 

SON’s Internet addresses: 
Distrikt 8 - Norge: 

http://www.sonsofnorway.no 
 

SON-INTERNATIONAL Web site: 
www.sonsofnorway.com 

 
SØSTERLODGE: Nor-Bu Lodge 8-427 

 Rockaway, New Jersey 
http://www.nor-bu.org/ 

 

Og følgende Lodges: 
 

Happy Valentine’s Day 
February 14 
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Valg av kandidater til Distriktskongressen vil bli foretatt på vårt 
medlemsmøte 4 mars. Så hvis du har ambisjoner eller ønske om å delta 
der på vegne av Lodgen, må du ta kontakt med en i styret og gi beskjed 
om ditt kandidatur. Eller aller helst delta på mars-møtet. 
Det skal velges to representanter som skal representere Lodgen, og to 
vara-representanter som har anledning til å stille ved eventuelt forfall av de 
valgte delegatene.  
Presidenten er selvskreven som den ene representanten. 
Lodgen vil dekke deler av kostnadene ved oppholdet. 
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ANNONSESIDE 
Ta Idrettsmerket du også: 
Test formen 
Kom i gang 
Få et bedre liv 
Velkommen 
Info: www.idrettsmerket.no  
 

 
 

 

Redaktøren ønsker dere alle et Riktig Godt Nytt 
År og presenterer her det ”nye” styret for 2008. 

(Må ikke forveksles med styret for 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foran fra venstre:  
Sekretær Britt Thorsen, President Jan Thorsen og Aktivitetsleder Kari Hilda Auli. 
 
Bak fra venstre:  
Tillitsvalgt 1 Nils L. Hanche, Tillitsvalgt 2 Bjørn Kristiansen, tidligere President 
Arild Andersen, Visepresident/Medl. Sekr. /Redaktør Wilfred Aasheim, Marshall 
Vidar Steen-Hansen og Kasserer Bjarne Rolland. 

Nidaros 
Lodge 8-
006 

Trondheim 24 02 
84 
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011 

Stavanger 15 02 
86 

  

   

   

                            President 
                             Jan W. 
                             Thorsen 
 
                                   Paaschegt. 1 A 
                                    3183 Horten 
 
 
Tlf. 33 04 19 70 
e-mail: jwth@broadpark.no 
 
Visepres./Redaktør / Webmast. 
Wilfred Aasheim 
Snekkermesterveien 3 
3186 Horten  Tlf. 33 07 30 58 
e-mail: waa@wilfredaasheim.com 
 
Sekretær Britt Thorsen 
Paaschegt. 1 A 
3183 Horten  Tlf. 33 04 19 70 
e-mail: jwth@broadpark.no 
 
Kasserer Bjarne Rolland 
Jernbanegt. 34 
3187 Horten  Tlf. 33 04 22 49 
e-mail: bjarne.rolland@hive.no  
 
Aktivitetsleder Kari Auli 
Paul Bentsensgt. 7 
3188 Horten  Tlf. 33 04 51 46 
 
Tillitsvalgt 1 Nils L. Hanche 
Skolegata 10 B 
3182 Horten  Tlf. 33 04 78 27 
 
Tillitsvalgt 2 Bjørn Kristiansen 
Paul Bentsensgt. 7 
3188 Horten  Tlf. 33 04 51 46 
e-mail: bjoerkr4@frisurf.no 
 
Marshall Vidar Steen-Hansen 
Valhallveien 5 A 
3155 Åsgårdstrand   
Tlf. 33 08 12 92 
 
Revisor 1 Gunn E. Borge 
Lyngveien 6 
3185 Skoppum  Tlf. 33 07 09 61 
e-mail: Gunn.E.Borge@hive.no 
 
Revisor 2 Ragnar Iversen 
Apotekergt.4 
3187 Horten  Tlf. 33 04 88 33 
e-mail: ragnar.iversen@hbbl.no 

Gratulerer med dagen 
ønskes følgende 
medlemmer: 

     
Opland Nils Otto 28 02 
   
 

SON’s Internet addresses: 
Distrikt 8 - Norge: 

http://www.sonsofnorway.no 
 

SON-INTERNATIONAL Web site: 
www.sonsofnorway.com 

 
SØSTERLODGE: Nor-Bu Lodge 8-427 

 Rockaway, New Jersey 
http://www.nor-bu.org/ 

 

Og følgende Lodges: 
 

Happy Valentine’s Day 
February 14 
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