
Til: 
 

«Etternavn» «Fornavn» 

«Adresselinje_1» 

«Poststed» 
 

MØTEPLAN FOR ÅR 2011 
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2011. 
DATO ARRANGEMENT STED 

25 februar Bowling m/Oseberg Bowlingen Vallø 
01 mars Temamøte-T. 

Thorbjørnsen-foredrag 
Turnkantina, Holtanskolen 
“Verdens historie” 

12 april Fellesmøte Oseberg Sparebankens kantine, Teie torg 
03 mai Stiftelsesfeiring-Eddie 

Ferreira-Mississippituren 
Turnkantina, Holtanskolen 

07 juni Bueskyting Bueskytterne, Fyllinga  
03? juli 4th of July feiring Frognerparken 
02 (09?)august Grillaften  MC-klubben, Nykirke 
13 september Fellesmøte Oseberg Sparebankens kantine, Teie torg 
04 oktober Medlemsmøte-valg Turnkantina, Holtanskolen 
05 november Thanksgiving/Oseberg Speiderhytta, Eik 
03 desember Julebord Sjømannsforeningen 
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Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Paaschesgt. 1A  
3183 Horten 

 

 

 
 

 

 
Årgang 18 Nummer 1 

 

JANUAR 2011 
 

 
 

 
Fredag 25. Februar 

 
Årets Bowlingtreff m/Oseberg 

 
Bowlingen, Vallø   

kl. 18:15 
 Bowling 
 Sosialt samvær. 

 
 

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 2011 

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. 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Vinterens store sports- 
begivenhet, nemlig 
bowlingkampen mellom 

Oseberg Lodge og 

Edvard Munch Lodge 
 
finner sted fredag 25. 
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 
Grønligata 17 C 
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@online.no 
 
Kasserer/Medl. sekr. Bjarne Rolland 
Jernbanegt. 34 
3187 Horten  Tlf. 33 04 22 49 
e-mail: bjarne.rolland@hive.no  
 
Aktivitetsleder Kari Auli 
Grønligata 17C 
3188 Horten  Tlf. 33 04 51 46 
 
Tillitsvalgt 1 Nils L. Hanche 
Gannestadveien 7, Leil. 106 
3174 Horten  Tlf. 33 04 78 27 
 
Marshall Vidar Steen-Hansen 
Valhallveien 5 A 
3179 Åsgårdstrand  Tlf. 33 08 12 92 
e-mail: vid-stee@online.no 
 
Redaktør /  Webmaster. 
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: 
 

 

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/ 

 
 

 

 

 
Opland Nils Otto 28 02 
 

Nidaros Lodge 
8-006 

Trondheim 24 02 84 

Cleng Peerson 
Lodge 8-011 

Stavanger 15 02 86 

 

Og følgende Lodges: 
 

mailto:vid-stee@online.no
http://www.sonsofnorway.no/
http://www.sonsofnorway.com/
http://www.nor-bu.org/


The Ventriloquist 
  
 
A young ventriloquist is touring the clubs and one night 
he's doing a show in a small town in Manitoba. 
  
With his dummy on his knee, he starts going through 
practiced dumb blonde jokes. 
  
Suddenly, a blonde woman in the 4th row stands on her 
chair and starts shouting,  
"I've heard enough of your stupid blonde jokes!   
What makes you think you can stereotype women that 
way?  
What does the color of a person's hair have to do with her 
worth as a human being?  
 
It's guys like you who keep women like me from being 
respected at work and in the community, and from 
reaching our full potential as a person, because you and 
your kind continue to perpetuate discrimination against 
not only blondes,but women in general and all in the 
name of humour!" 
 
The embarrassed ventriloquist begins to apologize, but 
the blonde yells, 
 
"You stay out of this, mister!  I'm talking to that little rascal 
on your knee!" 
 
 
 
 

ent  

 
 
 
 
 
  
 
Fellesmøte med Oseberg Lodge 11.01.2011 i Nøtterøy Sparebanks lokale. 
 
Som vanlig hadde vi fellesmøte i januar. Fra Edvard Munch lodge var følgende 
tilstede: Jan og Britt Thorsen, Bjørn Kristiansen og Kari Auli, Nils Hanche. 
 
President Torild Trolsrud ønsket gjester og medlemmer velkommen til det første 
møtet i det nye året.  
 
De tre nasjonalsangene ble sunget,  
 
 Et kort forretningsmøte fulgte deretter. 
 
Willy Henriksen i Oseberg Lodge, kunne ikke være tilstede på julemøtet for å 
motta sin pins for 25-års medlemsskap, så presidenten var glad hun kunne 
benytte denne anledningen til å overrekke den til ham 
   
Det ble servert julekaker og kaffe og praten gikk livlig. Det ble lagt frem forslag til 
aktiviteter i det nye året og Jan la fram datoene for arrangementene som Edvard 
Munch har. 
Bollen med årer gikk rundt og etter trekningen var det mange fornøyde ansikter 
å se. 
 
President Trolsrud takket for en hyggelig kveld og ønsket alle vel hjem.  
 
Vårt neste møte blir fredag 25. februar på Vallø, hvor den årlige bowlingturnering 
i regi av Oseberg Lodge finner sted. Oppmøte kl. 18.15 for registrering og 
turneringen begynner kl. 18.30. Etter endt dyst går vi over til restauranten 
”Redningen” for hyggelig samvær. Håper at så mange som mulig fra Edvard 
Munch Lodge stiller opp. 
 
Britt Thorsen 
Sekretær 
 
 

REFERAT Fra MEDLEMSMØTE: 

 

                               Medlemsmøte 11.01.2011 kl. 19:00 
                                     Sted:      Nøtterøy Sparebanks lokale, Teie. 
                                     Tilstede:  
 



Presidentens hjørne : 
 
Hei brødre og søstre. 
  

 Ja, nå er jula over hos oss for denne gangen - selvom det sies at jula varer 
helt til påske - så er det ugjenkallelig forbi. All pynt er pakket ned og 
juletreet endte sine dager på det kommunale deponiet 13. dag jul.  Og "dett 
var dett" som Wesenlund sa. 
  

 Nå ligger 2011 foran oss med alle sine muligheter og  det er "bare" å velge 
rett.  Håper dere alle lykkes med det i år. 
 Vi har satt sammen et møteprogram for hele året. Det burde appellere til de 
fleste av oss, og jeg håper at du velger å delta på våre medlemsmøter og 
fellesarrangementer med Oseberg Lodge. 
 

 Februarmøtet blir som vanlig Bowlingdysten mot Oseberg på Vallø Bowling 
med etterfølgende sosialt samvær i Redningen restaurant. Dette skjer fredag 
den 25. februar kl. 1830 (møt opp kl 1815 for registrering) Bowling utstyr 
lånes/leies på stedet. Har du lyst til å delta, er du hjertelig velkommen. 
Trenger du skyss, så kontakt meg eller en i styret. 
 

 Terje Thorbjørnsen (lokalhistorisk museum) kommer på marsmøtet vårt  
tirsdag den 1. kl.1900 i Turnkantina ved Holtan ungd. skole. Han vil kåsere om 
Marinens Hovedverft, som etterhvert ble til Horten Verft. 
 

 12.april blir et fellesmøte hos Oseberg i Bankkantina, Teie Torv, kl 1900.  
Kommer tilbake til tema for kvelden. 
 

  Maimøtet vårt blir en garantert høidare. Vårt nyeste medlem, Eddy Ferreira, 
skal fortelle og vise bilder fra den fantastiske roturen på Mississippi i høst. 
Dette møtet blir tirsdag 3.mai kl.1900 og vi vil også markere vårt 17. år som 
Lodge i SON. 
 

 Det blir som vanlig vennskapelig kappestrid med pil og bue mot  Oseberg på 
Bueskytterbanen den 7. juni  - før vi tar sommerferie, og i august starter vi opp 
igjen med grilltreff  på MC klubben på Nykirke.  Følg med i "Skriket". Vi 
kommer tilbake med fler detaljer etterhvert. 
 

  Og dere - ikke glem å samle frimerker til TUBFRIM  og disse brus/øl 
boksringene til vår venn Calle.Det går til gode formål !!!  
 

Håper å se dere på Bowlingbanen 25.februar.  Vi sees. 
Jan. 

Styret i edvard munch lodge for 2011 
 
 

 
 

Foran fra venstre: 
Aktivitetsleder Kari Hilda Auli, President Jan Wettre Thorsen, Sekretær Britt 
Thorsen. 
 
Bak fra venstre: 
Marshall Vidar Steen Hansen, Visepresident Bjørn Kristiansen, 
Kasserer/medlemssekretær Bjarne Rolland, Styremedlem Nils L. Hanche, 
Redaktør/Webmaster Wilfred Aasheim. 
 
 
Presidentens hjørne : 
 
Det blir ikke vanlig medlemsmøte i februar. Vi sparer på kreftene og lader opp til 
et forrykende oppgjør på bowlingbanen på Vallø mot våre gode venner i Osberg 
Lodge fredag den 25. Etter bowlingen koser vi oss sosialt med litt god mat og 
godt drikke på restaurant Redningen tvers over gangen. Alle velkommen! 
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