
Til: 
 
«Etternavn» «Fornavn» 
«Adresselinje_1» 
«Poststed» 
 
MØTEPLAN FOR ÅR 2010 
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2010. 
DATO ARRANGEMENT STED 
02 FEBRUAR MEDLEMSMØTE Turnkantina, Holtan
12 FEBRUAR BOWLING/OSEBERG Bowlingen, Vallø 
02 MARS MEDLEMSMØTE Turnkantina, Holtan 
13 APRIL Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie torv 
04  MAI ”BURSDAG/POTLUCK” Turnkantina, Holtan 
01 JUNI BUESKYTING Bueskytterne, Fyllinga 
04 JULI FROGNERPARKEN FROGNERPARKEN 
03 AUGUST GRILL-MØTE Sted angis senere 
14 SEPTEMBER Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie torv 
05 OKTOBER VALG AV STYRE Turnkantina, Holtan 
13 NOVEMBER THANKSGIVING/OSEB. SPEIDERHYTTA EIK 
04 DESEMBER JULEBORD SJØMANNSFORENINGEN 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 
 

Medlemsavis for 
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Postboks 317  
3193 Horten

Årgang 17 Nummer 1

JANUAR 2010 

  

 
Tirsdag 2. Februar 

 
Medlemsmøte. 

Turnkantina, Holtanskolen   
kl. 19:00 

 Forretningsmøte 
 Valg av representanter til 

kongressen 
 Kaffe, Bevertning, Loddtrekning. 

 
Møt opp med familie og venner og la oss ha 
en hyggelig og sosial kveld sammen! Ta 
gjerne med en liten ting til vår loddtrekning! 
 

http://www.wilfredaasheim.com/edvmunch.htm

OPPLYSNINGER OM EDVARD MUNCH LODGE 2010 

Kontingent: Hovedmedlem Kr. 350,- / Ektefelle kr. 300,- / SNYC 
ungdomsmedlem kr. 200,- 

Aktivitetskomite Kari Auli og Nils L. Hanche 

Solskinnskomite Bjørn Kristiansen 
Normal medlems-møtedag: Første tirsdag i måneden 

Normal styremøte-dag: Hver tredje tirsdag i måneden 

Trykkeri: Avisen er 100 % hjemmelaget
Deadline for innrykk: Bør være redaktøren i hende innen den 20 i mån.
REDAKTØR WILFRED AASHEIM
hjem: 330 73 330 
jobb:  67594429 

waa@wilfredaasheim.com 
 wilfred.aasheim@akersolutions.com 

Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.



 
Vinterens store sports-begivenhet, nemlig 
bowlingkampen mellom 
Oseberg Lodge og Edvard Munch Lodge 
finner sted fredag 12. februar kl. 18.30 i  
Sjøsiden Bowlinghall på Vallø. 
 
Møt opp senest kl. 18.15 for fordeling av baner. 
 
Etter den sportslige dysten tar vi turen over gangen til Redningen. 
Her er det muligheter for å kjøpe mat og drikke etter den enkeltes 
ønske.  
Og forhåpentligvis er det noen som har gjort seg fortjent til en liten 
premie, eller trøst. 
 
Hjertelig velkommen alle sammen. Og husk, selv om du ikke skal 
bowle, kan du jo møte opp og heie på dine favoritter og bli med på 
kosen etterpå. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            President 
                             Jan W. 
                             Thorsen 
 
                                   Paaschegt. 1 A 
                                    3183 Horten 
 
 
Tlf. 33 04 19 70 
e-mail: jwth@online.no 
 
Visepresident  Bjørn Kristiansen 
Paul Bentsensgt. 7 
3188 Horten  Tlf. 33 04 51 46 
e-mail: bjorn.k@tele2.no 
 
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 
 
Marshall Vidar Steen-Hansen 
Valhallveien 5 A 
3179 Åsgårdstrand   
Tlf. 33 08 12 92 
 
Redaktør / Medl.sekr./ Webmast. 
Wilfred Aasheim 
Snekkermesterveien 3 
3186 Horten  Tlf. 330 73 330 
e-mail: waa@wilfredaasheim.com 
 
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: 
 
Nidaros Lodge 
8-006 

Trondheim 24 02 84 

Cleng Peerson 
Lodge 8-011 

Stavanger 15 02 86 

 



 MÅNEDENS BLØTE: 
 
The Snow Plow 
 
One winter morning a husband and wife in central South Dakota  were  
listening to the radio during breakfast. They heard the announcer Say,  
"We are going to have 8 to 10 inches of snow today. You must park your  
car on the even-numbered side of the street, so the Snowplows can get  
through."  So the good wife went out and moved her car. 
  
A week later while they are eating breakfast again, the radio announcer  
said, "We are expecting 10 to12 inches of snow today. You must park  
your car on the odd-numbered side of the street, so the Snowplows can  
get through."  The good wife went out and moved her car again. 
  
   
The next week they are again having breakfast, when the radio announcer  
says, "We are expecting 12 to 14 inches of snow today. You must  
park...." Then the electric power went out. The good wife was very  
upset, and with a worried look on her face she said, "Honey, I don't  
know what to do. Which side of the street do I need to park on so the  
Snowplows can get through?" 
   
With the love and understanding in his voice that all men who are  
married to blondes exhibit, the husband replied, "Why don't you just  
leave it in the garage this time." 
 

TELL ME THIS WON'T HAPPEN TO US !!!! 

An elderly Floridian called 911 on her cell phone to report  
that her car has been broken into. She is hysterical as she  
explains  her situation to the dispatcher: 'They've stolen the stereo, the 
steering wheel, the brake pedal and even the accelerator!' she cried.  
The dispatcher said,  
'Stay calm. An officer is on the way.'  
A few minutes later, the officer radios in 'Disregard.'  
He says.  
'She got in the back seat by mistake.' 
 
 
 

sident  

 
 
 
 

 
Fellesmøte med Oseberg Lodge tirs. 12.01.2010 i Nøtterøy Sparebanks 
kantine på Teie Torv. 
 
President Toril Trolsrud ønsket alle hjertelig velkommen til møtet. 
 
De tre nasjonalsangene ble sunget.  
 
Møtet fortsatte så med et kort forretningsmøte. 
 
Før President Toril Trolsrud avsluttet forretningsmøtet, delte hun ut pins til Tore 
Sørensen for 40 års medlemskap i SON. To nye medlemmer i Oseberg Lodge 
ble også ønsket velkommen, Birger Lassen og Pål Adelsten. De har vært 
medlemmer en stund, men nå fikk de sine pins og ble innsatt som nye 
medlemmer. 
 
 
 Det var ikke noe spesiell underholdning, men mens kaffe og julekaker ble 
fortært, kom aktivitetsleder Else Mari Christiansen med noen ideer til aktiviteter i 
året som kommer. Hun ba også sine medlemmer om å komme med innspill til 
henne, hvis de har noen forslag. 
Edvard Munch Lodge skal også få en oversikt over datoer og aktiviteter når alt er 
på plass. 
 
En utlodning hører med, og det ble etterhvert mange blide fjes rundt bordene.  
Tilslutt takket president Trolsrud for fremmøtet og opplyste om at neste 
fellesmøte blir på Vallø Bowling Center fredag 12, februar. Oppmøte er kl. 18.15. 
Vi håper mange fra Edvard Munch møter opp. Trenger du skyss, ta kontakt med 
styret. Fra Edvard Munch Lodge  møtte denne gang president Jan W. Thorsen 
og undertegnede 
 
Britt Thorsen 
Sekretær 
 
 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE: 
 
                               Medlemsmøte 12.01.2010 kl. 19:00 
                                     Sted:      Fellesmøte med Oseberg. 
                                     Tilstede: ?. 
 



PRESIDENTENS HJØRNE: 
   
 
Hei Brødre og søstre. 
  
  Heldigvis ser det ut til at den sterke vinterkulda har sluppet taket for denne 
gangen, og vi er tilbake til god gammeldags vinter med bare 3-4 minusgrader og 
møkkete salta veier. Allikevel er det nok å glede seg over. Dagene er blitt lengre 
og lysere. Februarmøtet i Turnkantina den 2. kl 1900 er et medlemsmøte med 
valg av representanter og "varamenn" til Kongressen i Kvinesdal i dagene 10-
12.juni. Vi kan sende 2 delegater. Ellers vier vi den sosiale delen til "Trafikk". 
  Den årlige " Bowlingdysten" mot Oseberg Lodge blir 12. februar på Vallø. Har 
du lyst til å delta møt opp kl. 1815 for registrering og tildeling av bane. 
Turneringen starter kl. 1830. Utstyr, som sko etc. kan leies på stedet. Etterpå blir 
det som vanlig noe å bite i på restauranten "Redningen". Denne kvelden er et 
must. Hvis du ikke vil/kan bowle, kom allikevel. 
Håper du hadde anledning til å delta på Thoralf Haugs søndagslunsj på 
RicaPark Hotell (Hannas Kjøkken) den 24. januar som jeg nevnte i forrige 
"Skriket". 
  Håper å se deg på medlemsmøtet 2. februar. Ta med noen venner og en liten 
ting til utlodningen. Trenger du skyss til noen av møtene? Ta kontakt !!! 
  Vi sees. 
Jan. 
 
 
TELL ME THIS WON'T HAPPEN TO US !!!! 

_____________________________________________________ 
 

'I CAN HEAR JUST FINE!' 

Three retirees, each with a hearing loss, were playing golf one 
fine March day.  
One remarked to the other, 'Windy, isn't it?'  
'No,' the second man replied, 'it's Thursday.'  
And the third man chimed in,  
'So am I. Let's have a beer.' 
 

January 20, 2010 

Greetings Sons of Norway Members, 

We have all been watching the suffering and seen the utter devastation in Haiti following the 
January 12, 2010, 7.0 magnitude earthquake. Many of you have asked how you can make a 
difference.  

President Joe Annotti of the National Fraternal Congress of America, of which Sons of 
Norway is a member, sent the following in his blog concerning the Haiti disaster:  

“In times of disaster, the fraternal benefit industry historically has opened its collective 
heart and wallet to provide disaster relief funds and prayers. We again call on all fraternal 
organizations to provide whatever relief you can to the victims of this global disaster. If 
your society would like to join in this humanitarian relief effort, you can immediately by 
donating.” 

The Sons of Norway Foundation is including links to the following organizations that are 
currently on the ground in Haiti and have had long term connections within Haiti. They are: 

 Doctors Without Borders 
 World Vision International 
 Lutheran World Relief  
 Save the Children 

Rather than collect donations through the Foundation, which will take precious time, we 
prefer you donate directly to the charity of your choice or from the list above. 

Fraternally, 
Dan Rude 
President, Sons of Norway
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