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                            President 
                             Jan W. 
                             Thorsen 
 
                                   Paaschegt. 1 A 
                                    3183 Horten 
 
 
Tlf. 33 04 19 70 
e-mail: jwth@broadpark.no 
 
Visepres./Redaktør / Webmast. 
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Snekkermesterveien 3 
3186 Horten  Tlf. 33 07 30 58 
e-mail: waa@wilfredaasheim.com 
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e-mail: jwth@broadpark.no 
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Tillitsvalgt 2 Bjørn Kristiansen 
Paul Bentsensgt. 7 
3188 Horten  Tlf. 33 04 51 46 
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Tlf. 33 08 12 92 
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Sollum Liv 20 03 
Thorsen Erik W. 06 03 
 

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/ 
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REDAKTØRENS HJØRNE 
 
Med denne utgaven av Skriket er det nøyaktig 10 år jeg har sittet i redaktør-
stolen for denne avisen. Kanskje på tide at det snart kommer inn noen nye 
hoder med nye ideer for hvordan ei avis bør utformes? Men det er dessverre 
ikke så mange hoder å velge mellom på våre medlemsmøter, så jeg får vel 
holde det gående til vi finner en erstatter som er villig til å ta på seg vervet.  
 
Derimot tror jeg nok det blir siste året jeg blir sittende i styret for Lodgen. 
Begynner å bli en del år det og nå, og jeg føler at det nå snart må komme litt 
fornyelse inn i styre og stell, før vi stagnerer helt. Interessert i en utfordring?  
 
 
 
 
 
 

 
Nå er det flotte forhold på Gautefall. Nok av snø, fine temperaturer og 
påskesol. I år igjen blir det barneskirenn og vi tillater oss å sende deg en 
invitasjon som du kanskje er snill og videreformidler i ditt nettverk. Påmelding 
skjer til undertegnede og eventuell overnatting går direkte til Gautefall Hotell 
hvor vi har inngått en egen avtale for både rom på hotellet og i 
leilighetskomplekset i tiden 7.-9.3.08. 
 
ABCenter i Kragerø støtter arrangementet denne gang og det er vi veldig 
fornøyd med. De blir også til stede denne helgen. Ønsker du en hytteprat 
under besøket har de egen stand i det nye, moderne 
Skisenteret/Servicebygget ved slalombakken 
 
Og husk det blir medaljer og diplomer til alle barna pluss brus og pølser. De 
voksne må klare seg selv, men ta med grillmat og vi holder grillen åpen under 
rennets gang. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Fred Bjerke 

 
 
In early 2007 Sons of Norway launched the first Norwegian Experience Recruitment 
Contest. The rules were simple—every new dues-paying member you signed up during 
2007 gave you an entry into the contest. Then, this January, a winner was selected at 
random from all the entries and International President Ted Fosberg notified her 
personally.  
 
Now, on behalf of all of Sons of Norway, hearty congratulations go out to Marcia Stein of 
Milwaukee, WI, for winning the 2007 Norwegian Experience Recruitment Contest! As the 
winner, Ms. Stein and a guest will enjoy 10 fun-filled days in Norway that includes 
complimentary air and hotel, spending money and an exclusive excursion to Hadeland 
Glassworks near Oslo.  
We wish Ms. Stein a wonderful trip and look forward to hearing all about it upon her 
return.  
 
In the meantime, don’t forget about the Norwegian Experience 2008 contest! For a 
second year Sons of Norway and Borton Overseas are offering you the chance to win the 
ultimate trip to Norway. Once again, the winner and their guest will select their adventure 
from a variety of tour options offered by Borton Overseas. Whether an active tour of the 
country, or the more relaxing pace of a cruise, is preferred Sons of Norway and Borton 
Overseas will work with the winner to provide a truly special experience.  
 
In addition, the winner will experience a stay at the Solstrand Hotel & Spa situated on the 
Bjørnefjord south of Bergen. There they will enjoy private transfer between Bergen and 
Solstrand, two nights' accommodation in a deluxe room with a180˚ panorama fjord view 
and a balcony. A spa treatment for the winner and their guest is also included.  
 
Entering the contest is easy! All you have to do is be a current member of Sons of 
Norway who recruits a new, dues-paying member between January 1 and December 31, 
2008. Please be sure to share this information with your lodge and encourage them to 
take part in the Norwegian Experience 2008 Recruitment Contest!  
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GGAAUUTTEEFFAALLLL    
 

LLøørrddaagg  88..  mmaarrss  22000088    
 

For fjerde året på rad inviterer Bernt Balchen Lodge til dette 
populære arrangementet for hele familien.  

 
Barn i alderen 0 - 14 år er velkomne og det blir konkurrert i 
følgende klasser: PULK – 1 km - 2,5 km - 5 km.  

 
Medaljer og diplomer til samtlige deltakere og samling ved grillen  
med pølser og brus etter endt skiløp. Deltakerpris kr. 100,- 

 
De voksne bruker grillen for å nyte medbrakt. 

 
Spesialpris for overnatting på Gautefall Hotel fra fredag til søndag. 

Prisinfo og bestilling ved henvendelse direkte til Destinasjon 
Gautefall 

Telefon: 35 99 50 00 
 
Påmeldingsfrist: 29. februar 
 

Påmelding: 
Fred Bjerke 
Postboks 4,  
4651 Hamresanden 
Telefon dagtid: 38 12 39 70 
E-post: fredbjer@online.no 
 
 

 



BOWLINGRESULTATER FRA ÅRETS TURNERING MOT OSEBERG 
LODGE 
 
DAMEKLASSEN     
Solveig Kjønnerød Oseberg Lodge 481 1 
Else Marie Christiansen Oseberg Lodge 415 2 
Anne Lise  Berenger Oseberg Lodge 291 3 
Liv Sollum Edvard Munch L. 202 4 
Kari  Auli Edvard Munch L. 187 5 
 
 
HERREKLASSEN     
Martin Bjerkgård Oseberg Lodge 467 1 
Arild Hassum Oseberg Lodge 430 2 
Sven-Anders Kjønnerød Oseberg Lodge 369 3 
Bjarne Rolland Edvard Munch L. 366 4 
Jan Thorsen Edvard Munch L. 317 5 
Bjørn Kristiansen Edvard Munch L. 269 6 
Wilfred Aasheim Edvard Munch L. 239 7 
 
 
ÅRETS BARNESKIRENN 
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ANNONSESIDE 
Ta Idrettsmerket du 
også: 
Test formen 
Kom i gang 
Få et bedre liv 
Velkommen 
Info: 
www.idrettsmerket.no   
 

 

 
 

For mye interessant informasjon om  
Sons of Norway bør du sjekke 

WWW.SOFN.COM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viking Lodge 
8-007 

Kvinesdal/Lyngdal 09 03 
1984 

Terje Vigen 
Lodge 8-015 

Arendal 12 03 
1988 

   

   

   

                            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: 

     
Sollum Liv 20 03 
Thorsen Erik W. 06 03 
 

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: 
 

GOD 
PÅSKE 



Til: 
 
«Ettern
«Adres
«Postst
 
MØTEP
Styret f
DATO 

04 MA

1  APRIL
06  MAI 
03 JUNI 
06 JULI 
05 AUGU
09 SEPT
07 OKTO
NOVEM
06 DESE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O
Kontingen

Aktivitetsk

Solskinns
Normal m

Normal st

Trykkeri: 
Deadline 
REDAKT
hjem: 330
jobb:  675

navn» «Fornav
sselinje_1» 
ted» 

PLAN FOR ÅR 
foreslår følgende

ARRAN
ARS PC-KV

L PC-KVE
”BURSD
BUESKY
FROGN

UST GRILL-M
TEMBER FELLES
OBER VALG AV
BER THANKS
EMBER JULEBO

OPPLYSNINGE
nt: 

komite 

skomite 
medlems-møtedag: 

tyremøte-dag: 

for innrykk: 
TØR 
073058 
594429 

vn» 

2008 
e foreløpige mø
NGEMENT 

VELD 

ELD OPPFØLGING 
DAG/POTLUCK” 
YTING 
ERPARKEN 

MØTE
SMØTE OSEBERG 

V STYRE 
SGIVING/OSEB. 

ORD

R OM EDVARD
Hovedmedlem
ungdomsmedl

Kari Auli og N

Bjørn Kristians
Første tirsdag

Hver tredje tirs

Avisen er 100 
Bør være reda
WILFRED AA
waa@wilfreda
 wilfred.aashe

øteplan for år 20
STED 

TURNKAN
HOLTAN 
TURNKANTIN
TURNKANTIN
BUESKYTTER
FROGNERPA
KARISTUA 
BANKKANTIN
TURNKANTIN
SPEIDERHYT
SJØMANNSFO

D MUNCH LODG
m Kr. 350,- / Ektefelle k
lem kr. 200,- 

ils L. Hanche 

sen 
 i måneden 

sdag i måneden 

% hjemmelaget
aktøren i hende innen 

ASHEIM
aasheim.com 
im@akerkvaerner.com

008. 

NTINA, 

NA, HOLTAN 
NA, HOLTAN 
RNE, FYLLINGA 

ARKEN 

NA, TEIE TORV 
NA, HOLTAN 
TTA EIK 
ORENINGEN 

GE 2008 

kr. 300,- / SNYC 

den 20 i mån.

m 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 

                              

År

http:

                               

Medlemsavis fo
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Postboks 317 
3193 Horten

rgang 15 Nummer 2
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Medlemsm
Turnka
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til vår lod

://www.wilfredaash

Org. Nr. 989
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heim.com/edvmun

9 825 879 Brønnøy
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gressen 
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ing. 
venner og la 
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nch.htm
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