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DATO
ARRAN
NGEMENT
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BOWLIN
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GAMLE VBK KL.
K 19:00
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GEN, VALLØ
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09 SEPT
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06 DESE
EMBER

PC-KVE
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PC-KVE
ELD OPPFØLGING
”BURSD
DAG/POTLUCK”
BUESKY
YTING
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GRILL-M
MØTE
FELLES
SMØTE OSEBERG
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V STYRE
THANKS
SGIVING/OSEB.
JULEBO
ORD

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Postboks 317
3193 Horten
Årrgang 15 Nummer 1

TURNKANTIN
NA, HOLTAN
TURNKANTIN
NA, HOLTAN
TURNKANTIN
NA, HOLTAN
BUESKYTTER
RNE, FYLLINGA
FROGNERPA
ARKEN
KARISTUA
KAMMEGT.5, TØNSBERG
TURNKANTIN
NA, HOLTAN
SPEIDERHYT
TTA EIK
SJØMANNSFO
ORENINGEN

JANU
UAR 200
08
Org. Nr. 989
9 825 879 Brønnøy
ysund.

ME
EDLEMSM
MØTE:
Fredag
g 15. Februarr
Bowling med Oseberg
g

OPPLYSNINGE
O
R OM EDVARD
D MUNCH LODG
GE 2008
Kontingen
nt:

Hovedmedlem
m Kr. 350,- / Ektefelle kr.
k 300,- / SNYC
ungdomsmedllem kr. 200,-

Aktivitetsk
komite

Kari Auli og Nils L. Hanche

Solskinns
skomite
Normal medlems-møtedag:
m

Bjørn Kristianssen
Første tirsdag i måneden

Normal sttyremøte-dag:

Hver tredje tirssdag i måneden

Trykkeri:

Avisen er 100 % hjemmelaget

Deadline for innrykk:

Bør være reda
aktøren i hende innen den 20 i mån.

REDAKT
TØR

WILFRED AA
ASHEIM

hjem: 330
073058
jobb: 675
594429

waa@wilfreda
aasheim.com
wilfred.aasheim@akerkvaerner.com
m

•
•
•

wlingen Vallø
Bow
k 18:15
kl.
Årets bowlingdyst mot O
Oseberg
Det blir IKKE vanlig medlemsmøte
m
denne måneden
Etter bow
wlingen besøkerr vi
”REDNIN
NGEN” for litt ma
at og drikke

http:://www.wilfredaash
heim.com/edvmun
nch.htm

Gratulerer med dagen
ønskes følgende
medlemmer:

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

Opland

Nils Otto

28 02

Og følgende Lodges:

Nidaros
Lodge 8006
Cleng
Peerson
Lodge 8011

Trondheim

24 02
84

Stavanger

15 02
86

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)

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

Happy Valentine’s Day
February 14
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/

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.

MÅNED
DENS BLØTE
Himmel eller helvete

RE
EFERAT FRA MEDLEMSMØTE
M
E:
Styremøte 22.01.2008 kl. 19:00
Sted:
Hos
s Jan og Britt Thorsen.
Tilstede: 6 sttyre-medlemm
mer.

En ingeniør dør, og komm
mer til Perleporten
n. St. Peter
sjekker papirene hans og
g sier, - Å, du er in
ngeniør - du
skal ikke
e være her.
Så må ingeniøren møte opp
o ved inngange
en til Helvete og he
er
kommerr han inn. Ganske
e snart blir ingeniø
øren misfornøyd
med bofforholdene, og be
egynner nesten om
mgående med å te
egne
og bygg
ge forbedringer rundt omkring. Etterr en stund finnes
det klim
maanlegg og vannk
klosetter, og ingen
niøren er rett så
populær blant de andre.

Side
en første tirsdag i januar inntraff på 1. Januar (nyttårssdag) var det besluttet å
ikke avholde vanlig medlemsmøte
m
denne måneden. Dett ble imidlertid avh
holdt
styre
emøte på den tred
dje tirsdagen hvorr årets aktiviteter b
ble gjennomgått.

En dag ringer Gud til Satan og spør, - Nå, hvordan går det
nede ho
os dere?

Hei brødre og søstre.

Satan svarer, - Her går alt så meget bedre
e. Vi har fått
klimaan
nlegg og vannklosetter, og vi sitter b
bare å venter
på hva denne
d
ingeniøren
n skal finne på nesste gang.
Gud utb
bryter, - Hva? Har dere en ingeniør?
? Det må være en
n
misforsttåelse, han skulle aldri ha havnet nede hos dere.
Send ha
an opp hit med en
n gang.
Satan sier, - Kommer ikke på tale, jeg er fo
ornøyd med
denne in
ngeniøren, så ham
m vil jeg beholde.
Gud skrriker ut, - Send ha
am hit, ellers komm
mer jeg til å
saksøke
e dere.
Satan le
er så han nesten detter
d
av stolen.
- Ja, akk
kurat. Og hvor ska
al du få tak i en ad
dvokat, da?
Bilmeka
aniker
Så var det bilmekanikeren som
s
plutselig døde o
og fant seg
en.
foran St. Peter og perleporte
erede nå, jeg er barre 28 år,
- Du kan ikke hente meg alle
klaget mekanikeren.
- Bare 28
8 år? Ut fra timeliste
ene du har ført, regn
net jeg
med at du
d var minst åtti!

PRE
ESIDENTENS HJ
JØRNE

På siste
s
styremøte la vi siste hånden på
p møtekalenderen for 2008, og om
m jeg
skal si det selv, det se
er unektelig spenn
nende ut. Særlig ø
ønskes velkomme
en PC
kurs
s, som går både på mars og aprilmø
øtet. Wilfred og Bjjarne legger opp kurset,
k
og da
d skulle alt være i de beste henderr. Ønsker du en in
nnføring i data, mø
øt opp
og delta.
d
Dette er garrantert nyttig.
Ellerrs følger vi de trad
disjonelle gode møteopplevelsene i nært samarbeide
e med
våre
e gode venner i Os
seberg Lodge. Fø
ølg med i SKRIKE
ET. Alle aktiviteter blir
omta
alt i god tid så du ikke skal gå glipp
p av de gode opple
evelsene.
Alle
erede i februar ko
ommer en høidare
e. Oseberg invitere
er til kappedyst på
å
bow
wlingbanen (Vallø bowlinghall) med etterfølgende sossialdel. Den er et MUST
M
selv om du ikke bowle
er. For å finslipe te
eknikken og legge
e de rette taktiske
e
disp
poneringene tar vi turen til Borre Bo
owlinghall (VBK) a
allerede 5. februarr kl.
1900
0. Styret regner med
m at det skal holde med trening fo
or å opprettholde vårt
nivå
å.
Som
m allerede nevnt kurs
k
i mars og aprril og så følger vi o
opp med pot-luck 6.mai
hvorr vi feirer vår 14. bursdag.
b
3.jun
ni inviterer vi Oseberg til oss. Bueskyting og sosialt ssamvær ved Kana
alen.
Frog
gnerparken er ste
edet 6. juli.
Ryffylke lodge inviterrer til Kongress på
å Ryfylke Fjordhottell 12.-15. juni. Vi
V kan
send
de 2 representantter for lodgen. Er du
d interessert, har vi valg på
reprresentanter på ma
ars møtet vårt. Ønsker du informasjjon, ta kontakt!
ers ser det ut for at
a vi får en behage
elig grønn vinter i vårt distrikt. Jeg kan
Elle
nestten ikke huske en så snøfattig vinte
er, men det er ikke
e over enda..............
Håp
per dere tar turen til bowlingbanen 5.februar, vi seess.
Jan..

Vinterens store sportss
begiv
venhet, nemlig
bowliingkampen mellom
Oseb
berg Lodge og
o
Edvard Munch Lo
odge
finner sted fredag 15.
febru
uar kl. 18.30 i Sjøsiden B
Bowlinghall
på Va
allø.
Møt op
pp senest kl. 18.15
1
for forde
eling av banerr.
Etter den
d sportslige dysten
d
tar vi turren over gange
en til
Rednin
ngen. Her er de
et muligheter fo
or å kjøpe mat og drikke
etter den enkeltes øn
nske.
Og forhåpentligvis err det noen som
m har gjort seg fortjent
f
til en
liten prremie, eller trøst.
Hjertellig velkommen alle sammen. Og husk, selv om du ikke ska
al
bowle, kan du jo møtte opp og heie på dine favorittter og bli med
på kos
sen etterpå.

ar Sons of Norway Officer
Dea
Effective immediately
y Sons of Norway has terminated an
ny
and all partnerships with
w Norwill Scand
dinavian Gourmet Foods
Inc. Over a period of time
t
we have rece
eived complaints of
extre
emely poor servic
ce and lack of follo
ow-through from
Norw
will. This inability to
t serve members
s at the level we e
expect
is un
nacceptable. Num
merous attempts have been made
by Fraternal
F
staff mem
mbers to rectify th
his matter with Norwill,
unfo
ortunately all attem
mpts have gone unanswered and w
without
reme
edy. Moving forwa
ard please be awa
are that Sons of N
Norway
will no
n longer promote
e or endorse Norw
will Scandinavian
Gou
urmet Foods Inc. Thank
T
you for you
ur patience and un
nderstanding
durin
ng this period of transition. We are currently
seek
king a suitable rep
placement membe
er-benefit and willl let
you know when one has
h been found. In
n the meantime please
sharre this information
n with the memberrs in your district, zone
and lodge. If you have
e any questions about
a
this situation
n, do
not hesitate
h
to contac
ct me. Fraternally, Eivind J. Heiberg
g Fraternal
Dire
ector 612-821-460
06 eheiberg@sofn
n.com

RED
DAKTØRENS HJ
JØRNE
Som
m nevnt i Presiden
ntens spalte, blir det ikke noe vanlig
g medlemsmøte i februar.
f
Vi ta
ar en uoffisiell tren
ningsøkt på Bowlin
ngen ved VBK tirssdag den 5 i forbe
eredelse
for den
d store dysten mot
m Oseberg Lodg
ge på Vallø fredag
g den 15 februar. Håper
man
nge av dere stiller.. Du er like velkom
mmen selv om du ikke ønsker å delta i
bow
wlingen. Det sosiale er minst like vik
ktig, og vi skal ha d
det koselig både mens
m
vi
spille
er og ikke minst etterpå
e
når vi samles på ”Redningen” for koselig sam
mvær
med
d mat og drikke.
Vårtt første ordinære møte
m
blir således tirsdag 4 mars hvvor vi har lagt opp til å
avho
olde en PC-kveld.. Vi kommer til å ta
a det ganske på ssparket uten noe fastlagt
f
prog
gram, men ønskerr å gå gjennom en
n del basis funksjo
oner for de som ik
kke er
så drevne
d
i data-verden. Slik som surfing på Internett, m
med fokus på lenke
er,
søke
emotorer, søkekriterier etc.
Vide
ere tenkes det å gå litt inn i de mestt brukte Windows-programmene, slik som
e-po
ost programmet Outlook,
O
hvordan sende
s
mail, med o
og uten vedlegg.
Kanskje også litt inno
om tekstbehandlingsprogrammet W
Word og muligens en
e liten
kikk på regneark-prog
grammet Excel. Kanskje
K
også en sllektsforskningsdemo.
På en
e slik kveld rekke
er man jo ikke å gå så dypt inn i ma
aterien, så vi har bestemt
b
at vi også på aprilmøttet skal ta en forts
settelse i samme sspor. Sees der?

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.

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.

Vinterens store sportss
begiv
venhet, nemlig
bowliingkampen mellom
Oseb
berg Lodge og
o
Edvard Munch Lo
odge
finner sted fredag 15.
febru
uar kl. 18.30 i Sjøsiden B
Bowlinghall
på Va
allø.
Møt op
pp senest kl. 18.15
1
for forde
eling av banerr.
Etter den
d sportslige dysten
d
tar vi turren over gange
en til
Rednin
ngen. Her er de
et muligheter fo
or å kjøpe mat og drikke
etter den enkeltes øn
nske.
Og forhåpentligvis err det noen som
m har gjort seg fortjent
f
til en
liten prremie, eller trøst.
Hjertellig velkommen alle sammen. Og husk, selv om du ikke ska
al
bowle, kan du jo møtte opp og heie på dine favorittter og bli med
på kos
sen etterpå.

ar Sons of Norway Officer
Dea
Effective immediately
y Sons of Norway has terminated an
ny
and all partnerships with
w Norwill Scand
dinavian Gourmet Foods
Inc. Over a period of time
t
we have rece
eived complaints of
extre
emely poor servic
ce and lack of follo
ow-through from
Norw
will. This inability to
t serve members
s at the level we e
expect
is un
nacceptable. Num
merous attempts have been made
by Fraternal
F
staff mem
mbers to rectify th
his matter with Norwill,
unfo
ortunately all attem
mpts have gone unanswered and w
without
reme
edy. Moving forwa
ard please be awa
are that Sons of N
Norway
will no
n longer promote
e or endorse Norw
will Scandinavian
Gou
urmet Foods Inc. Thank
T
you for you
ur patience and un
nderstanding
durin
ng this period of transition. We are currently
seek
king a suitable rep
placement membe
er-benefit and willl let
you know when one has
h been found. In
n the meantime please
sharre this information
n with the memberrs in your district, zone
and lodge. If you have
e any questions about
a
this situation
n, do
not hesitate
h
to contac
ct me. Fraternally, Eivind J. Heiberg
g Fraternal
Dire
ector 612-821-460
06 eheiberg@sofn
n.com

RED
DAKTØRENS HJ
JØRNE
Som
m nevnt i Presiden
ntens spalte, blir det ikke noe vanlig
g medlemsmøte i februar.
f
Vi ta
ar en uoffisiell tren
ningsøkt på Bowlin
ngen ved VBK tirssdag den 5 i forbe
eredelse
for den
d store dysten mot
m Oseberg Lodg
ge på Vallø fredag
g den 15 februar. Håper
man
nge av dere stiller.. Du er like velkom
mmen selv om du ikke ønsker å delta i
bow
wlingen. Det sosiale er minst like vik
ktig, og vi skal ha d
det koselig både mens
m
vi
spille
er og ikke minst etterpå
e
når vi samles på ”Redningen” for koselig sam
mvær
med
d mat og drikke.
Vårtt første ordinære møte
m
blir således tirsdag 4 mars hvvor vi har lagt opp til å
avho
olde en PC-kveld.. Vi kommer til å ta
a det ganske på ssparket uten noe fastlagt
f
prog
gram, men ønskerr å gå gjennom en
n del basis funksjo
oner for de som ik
kke er
så drevne
d
i data-verden. Slik som surfing på Internett, m
med fokus på lenke
er,
søke
emotorer, søkekriterier etc.
Vide
ere tenkes det å gå litt inn i de mestt brukte Windows-programmene, slik som
e-po
ost programmet Outlook,
O
hvordan sende
s
mail, med o
og uten vedlegg.
Kanskje også litt inno
om tekstbehandlingsprogrammet W
Word og muligens en
e liten
kikk på regneark-prog
grammet Excel. Kanskje
K
også en sllektsforskningsdemo.
På en
e slik kveld rekke
er man jo ikke å gå så dypt inn i ma
aterien, så vi har bestemt
b
at vi også på aprilmøttet skal ta en forts
settelse i samme sspor. Sees der?

MÅNED
DENS BLØTE
Himmel eller helvete

RE
EFERAT FRA MEDLEMSMØTE
M
E:
Styremøte 22.01.2008 kl. 19:00
Sted:
Hos
s Jan og Britt Thorsen.
Tilstede: 6 sttyre-medlemm
mer.

En ingeniør dør, og komm
mer til Perleporten
n. St. Peter
sjekker papirene hans og
g sier, - Å, du er in
ngeniør - du
skal ikke
e være her.
Så må ingeniøren møte opp
o ved inngange
en til Helvete og he
er
kommerr han inn. Ganske
e snart blir ingeniø
øren misfornøyd
med bofforholdene, og be
egynner nesten om
mgående med å te
egne
og bygg
ge forbedringer rundt omkring. Etterr en stund finnes
det klim
maanlegg og vannk
klosetter, og ingen
niøren er rett så
populær blant de andre.

Side
en første tirsdag i januar inntraff på 1. Januar (nyttårssdag) var det besluttet å
ikke avholde vanlig medlemsmøte
m
denne måneden. Dett ble imidlertid avh
holdt
styre
emøte på den tred
dje tirsdagen hvorr årets aktiviteter b
ble gjennomgått.

En dag ringer Gud til Satan og spør, - Nå, hvordan går det
nede ho
os dere?

Hei brødre og søstre.

Satan svarer, - Her går alt så meget bedre
e. Vi har fått
klimaan
nlegg og vannklosetter, og vi sitter b
bare å venter
på hva denne
d
ingeniøren
n skal finne på nesste gang.
Gud utb
bryter, - Hva? Har dere en ingeniør?
? Det må være en
n
misforsttåelse, han skulle aldri ha havnet nede hos dere.
Send ha
an opp hit med en
n gang.
Satan sier, - Kommer ikke på tale, jeg er fo
ornøyd med
denne in
ngeniøren, så ham
m vil jeg beholde.
Gud skrriker ut, - Send ha
am hit, ellers komm
mer jeg til å
saksøke
e dere.
Satan le
er så han nesten detter
d
av stolen.
- Ja, akk
kurat. Og hvor ska
al du få tak i en ad
dvokat, da?
Bilmeka
aniker
Så var det bilmekanikeren som
s
plutselig døde o
og fant seg
en.
foran St. Peter og perleporte
erede nå, jeg er barre 28 år,
- Du kan ikke hente meg alle
klaget mekanikeren.
- Bare 28
8 år? Ut fra timeliste
ene du har ført, regn
net jeg
med at du
d var minst åtti!

PRE
ESIDENTENS HJ
JØRNE

På siste
s
styremøte la vi siste hånden på
p møtekalenderen for 2008, og om
m jeg
skal si det selv, det se
er unektelig spenn
nende ut. Særlig ø
ønskes velkomme
en PC
kurs
s, som går både på mars og aprilmø
øtet. Wilfred og Bjjarne legger opp kurset,
k
og da
d skulle alt være i de beste henderr. Ønsker du en in
nnføring i data, mø
øt opp
og delta.
d
Dette er garrantert nyttig.
Ellerrs følger vi de trad
disjonelle gode møteopplevelsene i nært samarbeide
e med
våre
e gode venner i Os
seberg Lodge. Fø
ølg med i SKRIKE
ET. Alle aktiviteter blir
omta
alt i god tid så du ikke skal gå glipp
p av de gode opple
evelsene.
Alle
erede i februar ko
ommer en høidare
e. Oseberg invitere
er til kappedyst på
å
bow
wlingbanen (Vallø bowlinghall) med etterfølgende sossialdel. Den er et MUST
M
selv om du ikke bowle
er. For å finslipe te
eknikken og legge
e de rette taktiske
e
disp
poneringene tar vi turen til Borre Bo
owlinghall (VBK) a
allerede 5. februarr kl.
1900
0. Styret regner med
m at det skal holde med trening fo
or å opprettholde vårt
nivå
å.
Som
m allerede nevnt kurs
k
i mars og aprril og så følger vi o
opp med pot-luck 6.mai
hvorr vi feirer vår 14. bursdag.
b
3.jun
ni inviterer vi Oseberg til oss. Bueskyting og sosialt ssamvær ved Kana
alen.
Frog
gnerparken er ste
edet 6. juli.
Ryffylke lodge inviterrer til Kongress på
å Ryfylke Fjordhottell 12.-15. juni. Vi
V kan
send
de 2 representantter for lodgen. Er du
d interessert, har vi valg på
reprresentanter på ma
ars møtet vårt. Ønsker du informasjjon, ta kontakt!
ers ser det ut for at
a vi får en behage
elig grønn vinter i vårt distrikt. Jeg kan
Elle
nestten ikke huske en så snøfattig vinte
er, men det er ikke
e over enda..............
Håp
per dere tar turen til bowlingbanen 5.februar, vi seess.
Jan..

Gratulerer med dagen
ønskes følgende
medlemmer:

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

Opland

Nils Otto

28 02

Og følgende Lodges:

Nidaros
Lodge 8006
Cleng
Peerson
Lodge 8011

Trondheim

24 02
84

Stavanger

15 02
86

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)

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

Happy Valentine’s Day
February 14
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/

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.

Til:
navn» «Fornav
vn»
«Ettern
«Adressselinje_1»
«Poststted»
MØTEP
PLAN FOR ÅR 2008
Styret foreslår
f
følgende
e foreløpige mø
øteplan for år 20
008.
DATO
ARRAN
NGEMENT
STED
05 FEBR
RUAR

BOWLIN
NG-TRENING

GAMLE VBK KL.
K 19:00

15
FEBRU
UAR

LING/OSEBER
RG BOWLING
GEN, VALLØ
BOWL

04 MARS
S
1 APRIL
L
06 MAI
03 JUNI
06 JULI
05 AUGU
UST
09 SEPT
TEMBER
07 OKTO
OBER
NOVEMBER
06 DESE
EMBER

PC-KVE
ELD
PC-KVE
ELD OPPFØLGING
”BURSD
DAG/POTLUCK”
BUESKY
YTING
FROGNERPARKEN
GRILL-M
MØTE
FELLES
SMØTE OSEBERG
VALG AV
V STYRE
THANKS
SGIVING/OSEB.
JULEBO
ORD

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Postboks 317
3193 Horten
Årrgang 15 Nummer 1

TURNKANTIN
NA, HOLTAN
TURNKANTIN
NA, HOLTAN
TURNKANTIN
NA, HOLTAN
BUESKYTTER
RNE, FYLLINGA
FROGNERPA
ARKEN
KARISTUA
KAMMEGT.5, TØNSBERG
TURNKANTIN
NA, HOLTAN
SPEIDERHYT
TTA EIK
SJØMANNSFO
ORENINGEN

JANU
UAR 200
08
Org. Nr. 989
9 825 879 Brønnøy
ysund.

ME
EDLEMSM
MØTE:
Fredag
g 15. Februarr
Bowling med Oseberg
g

OPPLYSNINGE
O
R OM EDVARD
D MUNCH LODG
GE 2008
Kontingen
nt:

Hovedmedlem
m Kr. 350,- / Ektefelle kr.
k 300,- / SNYC
ungdomsmedllem kr. 200,-

Aktivitetsk
komite

Kari Auli og Nils L. Hanche

Solskinns
skomite
Normal medlems-møtedag:
m

Bjørn Kristianssen
Første tirsdag i måneden

Normal sttyremøte-dag:

Hver tredje tirssdag i måneden

Trykkeri:

Avisen er 100 % hjemmelaget

Deadline for innrykk:

Bør være reda
aktøren i hende innen den 20 i mån.

REDAKT
TØR

WILFRED AA
ASHEIM

hjem: 330
073058
jobb: 675
594429

waa@wilfreda
aasheim.com
wilfred.aasheim@akerkvaerner.com
m

•
•
•

wlingen Vallø
Bow
k 18:15
kl.
Årets bowlingdyst mot O
Oseberg
Det blir IKKE vanlig medlemsmøte
m
denne måneden
Etter bow
wlingen besøkerr vi
”REDNIN
NGEN” for litt ma
at og drikke

http:://www.wilfredaash
heim.com/edvmun
nch.htm

