
Til: 
 
«Etternavn» «Fornavn» 
«Adresselinje_1» 
«Poststed» 
 
MØTEPLAN FOR ÅR 2009 
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2009. 
DATO ARRANGEMENT STED 

03 MARS TEMAMØTE Turnkantina, Holtan 
14 APRIL Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie torv 
05  MAI ”BURSDAG/POTLUCK” Turnkantina, Holtan 
02 JUNI BUESKYTING Bueskytterne, Fyllinga 
28 JUNI 4th of JULY feiring FROGNERPARKEN 
04 AUGUST GRILL-MØTE Karistua 
08 SEPTEMBER Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie torv 
06 OKTOBER VALG AV STYRE Turnkantina, Holtan 
NOVEMBER THANKSGIVING/OSEB. SPEIDERHYTTA EIK 
05 DESEMBER JULEBORD SJØMANNSFORENINGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 
 

Medlemsavis for 
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Postboks 317  
3193 Horten

Årgang 16 Nummer 2

FEBRUAR 2009 

  

 
Tirsdag 3. Mars 

 
Temamøte Turnkantina i Holtanhallen 

 
 

 Forretningsmøte 
 Sosialt 
 Foredrag av Finn Johannessen 
 Utlodning 

 
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 2009 

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.



 
Vinterleker for barn på Gautefall lørdag 14. Mars 
 
Nå er det ikke så mange uker til før årets attraksjon på Gautefall arrangeres, 
nemlig Vinterleker for barn. I år er det lørdag 14.mars som blir dagen hvor selve 
Barneløpet foregår. 
 
Skikonkurranse 
Alle barn i aldersgruppen 0-14 årer velkomne til arrangementet og det konkurreres 
i følgende klasser: 
PULK – 1 km – 2,5 km – 5 km – aking –minislalom.  Etter endt konkurranser blir 
det premieutdeling til alle deltagere og samling rundt grillen med brus og pølser. 
Deltagerpris: kr 100.- som dekker pølser og brus. De voksne må gjerne bruke 
grillen og nyte medbrakt. 
 
Overnatting 
Som de tidligere år er dette et arrangement for hele familien, og det er således 
gjort avtale med hotellet om rabatt (15 %) på overnatting fra fredag til søndag. 
Ankomst: fredag 13.3.09 fra kl.16.00. 
Utsjekk: søndag 15.3.09 før kl.12.00. 
Bestilling skjer ved henvendelse av den enkelte til Gautefall Hotell.  
Telefon: 35 99 50 00. Husk å oppgi Bernt Balchen Lodge som referanse. 
I tillegg til vanlige hotellrom er det også muligheter å bo i leiligheter som hotellet 
disponerer. Leilighetene har 3 soverom og er basert på at man steller seg selv og 
bringer med egen mat og sengetøy. 
 
Påmelding 
Selv om den enkelte ordner alt med hotellet når det gjelder opphold, må 
arrangementkomiteen vite hvor mange som kommer til å bli med denne 
weekenden, spesielt våre unge skitalenter. Påmelding kan gjøres til: 
Fred Bjerke, Postboks 4, 
4651 Hamresanden.  E-post: fredbjer@oneline.no 
Telefon dagtid: 38 12 39 70 
Påmeldings frist: 6. mars 
 
Frammøte 
Vi ønsker alle Lodger i Distrikt 8 til en alle tiders skiweekend på Gautefall. Ta 

med barn og/eller barnebarn på en flott opplevelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            President 
                             Jan W. 
                             Thorsen 
 
                                   Paaschegt. 1 A 
                                    3183 Horten 
 
 
Tlf. 33 04 19 70 
e-mail: jwth@broadpark.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 
3155 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: 

     
Sollum Liv 20 03 
Thorsen Erik W. 06 03 69 

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: 

Viking Lodge 
8-007 

Kvinesdal/ 
Lyngdal 

09 03 84

Terje Vigen 
Lodge 8-015 

Arendal 12 03 88

 
REDAKTØRENS HJØRNE 
Redaktøren ble sist uke kontaktet av President 
Ole Hillestad i distriktsstyret for Sons of 
Norway D8 og forespurt om jeg kunne tenke 
meg å fungere som Webmaster for D8 sine 
hjemmesider frem til neste distriktskongress, 
hvilket jeg uten særlige motforestillinger takket 
ja til.  
Jeg administrerer allerede flere andre web-
sider, så det burde vel gå greit.  
Han hadde tydeligvis hørt om mine ”meritter” 
via folkemunne. 
Så hvis du vil sjekke ut første versjon er den 
allerede lagt ut på: 
http://www.sonsofnorway.no 



 

 
 

sident  

 
 
 
 

 
8 stk. fra Edvard Munch Lodge dro utover til Vallø for å delta i årets 
Bowlingturnering m/Oseberg Lodge. 
Våre deltagere, både aktive og heiagjeng var: Jan, Bjarne, Kari. Bjørn, Liv, med 
Wilfred, Inger og Britt  på sidelinja. Lagene ble satt opp med blanding av spillere 
fra begge lodgene, og det ble spilt 3 serier.  
Vi hadde jo ikke fått vår årlige trening, da Trimveien Bowlingsenter er stengt pga 
renovering, men vi satset på ”erfaringen” fra tidligere års kamper!!  Oseberg 
Lodge lå et hakk foran oss når resultatene ble talt opp.  
Men pytt, smilefaktoren er høy og våre to lodger trives utrolig godt sammen. 
 
Etter endt dyst tok vi alle turen over til restaurant ”Redningen” hvor vi alle fikk 
oss en bedre middag med tilbehør. Etter den velsmakende maten, ble det 
trukket ut vinnere fra begge lodgene  og de heldige som fikk hvert sitt deilige 
badehåndkle var: 
 
Fra Oseberg Lodge:    Fra Edvard Munch Lodge: 
Wenche Jacobsen    Kari H. Auli 
Sven Anders Kjønnerød   Jan W. Thorsen 
 
Vi hadde som alltid en hyggelig kveld sammen. Tilslutt takket Sven Anders alle 
for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. 
 
Vårt neste møte er i Turnkantina 03. mars og vi får besøk av Finn 
Johannessen fra Oseberg Lodge, som forteller om sine år i Amerika og på 
Svalbard. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å møte opp til en trivelig kveld. 
Ta gjerne med en venn eller fem!! 
 

Britt Thorsen 
Sekretær 

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE: 
 
                               Medlemsmøte 13.02.2009 kl. 18:15 
                                     Sted:      Vallø Bowlingsenter. 
                                     Tilstede: 8 medlemmer fra EML. 
 



 
PRESIDENTENS HJØRNE 
  
Hei brødre og søstre. 
  
  Takk for sist til dere som var med på bowlingmøtet hos Oseberg Lodge med 
etterfølgende sosialdel på restaurant Redningen. Her ble det premieutdeling 
etter bowlingen og god mat og drikke. Noe å tenke på for dere som ikke deltok 
denne gangen. Tusen takk til Oseberg Lodge for en alle tiders hyggelig kveld. 
  
  På vårt møte den 3.mars (kl. 1900) får vi besøk av Finn Johannessen. Finn 
er medlem i Oseberg Lodge, men startet medlemsskapet sitt i SON allerede 
mens han bodde i USA. Han  tok flygerutdannelse og endte etterhvert opp 
som flyplass-sjef på Svalbard.  
 
Han har mye interessant å berette fra sitt liv i både USA og på Svalbard. Dette 
blir en fin kveld, så kom igjen. Ta med venner/ bekjente til Turnhallens 
kantine. Etter foredraget blir det kaffe og noe å bite i pluss en utlodning. Ta 
gjerne med en liten ting som gevinst. 
  
  Bernt Balchen Lodge minner om det årlige vintertreffet på Gautefall for barn i 
alderen 0-14 år. Arrangementet er lagt til lørdag 14. mars.Påmelding er senest 
6. mars og rettes til Fred Bjerke på E-post: 
fredbjer@online.no Påmeldingsavgift pr. barn kr. 100. 
 
Ved eventuell overnatting, ta kontakt direkte med  Gautefall på telefon 
:35995000 . Oppgi Bernt Balchen Lodge som referanse og få 15%rabatt ( på 
overnattingen). Se forøvrig fyldig invitasjon annet sted i avisen. Håper mange 
finner veien til Gautefall denne week- enden. 
 
  Terje Vigen Lodge inviterer til week-endsamling med bowling 28.-29.mars. 
Overnatting på Thon Hotell i Arendal.Pris pr. person i dbl.rom:kr.495 med 
frokost. Kr. 300 i tillegg for enkeltrom. Spill bowling kr.225. Fest og middag 
på lokalet på   Nedenes kr. 250. Påmelding innen 6.mars til Per Mikalsen 
tlf.37044454/ mob.90561600. 
  
Som dere ser det er nok av aktiviteter for enhver. 
  
  Vær forsiktig med ryggen i disse snørike tider, så sees vi på medlemsmøtet 
de 3. mars. 
    
  
Jan. 

 
MÅNEDENS BLØTE 
 
Subject:  Pet Fish 

A Saskatchewan man was stopped by a DNR officer recently with two ice chests 
full of live fish in water. He was leaving the area of a river well known for its 
fishing. 

The DNR officer asked the man, 'Do you have a license to catch those fish?' 

'Naw, my friend, I ain't got no license. These here are my pet fish.' 

'Pet fish?' 

'Yep. Every night I take these fish down to the river and let 'em swim' round for a 
while. Then I whistle and they jump right back into this ice chest and I take 'em 
home.' 
 
'That's a bunch of BS! Fish can't do that!' 

The man looked at the DNR officer for a moment and then said, It's the truth.  
I'll show you. It really works.' 
 
'Okay, I've GOT to see this!' 

The man poured the fish into the river and stood and waited. 

After s everal minutes, the DNR officer turned to him and said, 'Well?' 

'Well, what?' said the man. 

'When are you going to call them back?' 

'Call who back? 

'The FISH!' 

'What fish?' 

We in Saskatchewan may not be as smart as some, but we ain't as dumb as 
most. 
 



 
PRESIDENTENS HJØRNE 
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Bowlingturnering m/Oseberg Lodge. 
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fra begge lodgene, og det ble spilt 3 serier.  
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renovering, men vi satset på ”erfaringen” fra tidligere års kamper!!  Oseberg 
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Men pytt, smilefaktoren er høy og våre to lodger trives utrolig godt sammen. 
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oss en bedre middag med tilbehør. Etter den velsmakende maten, ble det 
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Svalbard. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å møte opp til en trivelig kveld. 
Ta gjerne med en venn eller fem!! 
 

Britt Thorsen 
Sekretær 

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE: 
 
                               Medlemsmøte 13.02.2009 kl. 18:15 
                                     Sted:      Vallø Bowlingsenter. 
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Vinterleker for barn på Gautefall lørdag 14. Mars 
 
Nå er det ikke så mange uker til før årets attraksjon på Gautefall arrangeres, 
nemlig Vinterleker for barn. I år er det lørdag 14.mars som blir dagen hvor selve 
Barneløpet foregår. 
 
Skikonkurranse 
Alle barn i aldersgruppen 0-14 årer velkomne til arrangementet og det konkurreres 
i følgende klasser: 
PULK – 1 km – 2,5 km – 5 km – aking –minislalom.  Etter endt konkurranser blir 
det premieutdeling til alle deltagere og samling rundt grillen med brus og pølser. 
Deltagerpris: kr 100.- som dekker pølser og brus. De voksne må gjerne bruke 
grillen og nyte medbrakt. 
 
Overnatting 
Som de tidligere år er dette et arrangement for hele familien, og det er således 
gjort avtale med hotellet om rabatt (15 %) på overnatting fra fredag til søndag. 
Ankomst: fredag 13.3.09 fra kl.16.00. 
Utsjekk: søndag 15.3.09 før kl.12.00. 
Bestilling skjer ved henvendelse av den enkelte til Gautefall Hotell.  
Telefon: 35 99 50 00. Husk å oppgi Bernt Balchen Lodge som referanse. 
I tillegg til vanlige hotellrom er det også muligheter å bo i leiligheter som hotellet 
disponerer. Leilighetene har 3 soverom og er basert på at man steller seg selv og 
bringer med egen mat og sengetøy. 
 
Påmelding 
Selv om den enkelte ordner alt med hotellet når det gjelder opphold, må 
arrangementkomiteen vite hvor mange som kommer til å bli med denne 
weekenden, spesielt våre unge skitalenter. Påmelding kan gjøres til: 
Fred Bjerke, Postboks 4, 
4651 Hamresanden.  E-post: fredbjer@oneline.no 
Telefon dagtid: 38 12 39 70 
Påmeldings frist: 6. mars 
 
Frammøte 
Vi ønsker alle Lodger i Distrikt 8 til en alle tiders skiweekend på Gautefall. Ta 

med barn og/eller barnebarn på en flott opplevelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            President 
                             Jan W. 
                             Thorsen 
 
                                   Paaschegt. 1 A 
                                    3183 Horten 
 
 
Tlf. 33 04 19 70 
e-mail: jwth@broadpark.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 
3155 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: 

     
Sollum Liv 20 03 
Thorsen Erik W. 06 03 69 

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: 

Viking Lodge 
8-007 

Kvinesdal/ 
Lyngdal 

09 03 84

Terje Vigen 
Lodge 8-015 

Arendal 12 03 88

 
REDAKTØRENS HJØRNE 
Redaktøren ble sist uke kontaktet av President 
Ole Hillestad i distriktsstyret for Sons of 
Norway D8 og forespurt om jeg kunne tenke 
meg å fungere som Webmaster for D8 sine 
hjemmesider frem til neste distriktskongress, 
hvilket jeg uten særlige motforestillinger takket 
ja til.  
Jeg administrerer allerede flere andre web-
sider, så det burde vel gå greit.  
Han hadde tydeligvis hørt om mine ”meritter” 
via folkemunne. 
Så hvis du vil sjekke ut første versjon er den 
allerede lagt ut på: 
http://www.sonsofnorway.no 



Til: 
 
«Etternavn» «Fornavn» 
«Adresselinje_1» 
«Poststed» 
 
MØTEPLAN FOR ÅR 2009 
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2009. 
DATO ARRANGEMENT STED 

03 MARS TEMAMØTE Turnkantina, Holtan 
14 APRIL Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie torv 
05  MAI ”BURSDAG/POTLUCK” Turnkantina, Holtan 
02 JUNI BUESKYTING Bueskytterne, Fyllinga 
28 JUNI 4th of JULY feiring FROGNERPARKEN 
04 AUGUST GRILL-MØTE Karistua 
08 SEPTEMBER Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie torv 
06 OKTOBER VALG AV STYRE Turnkantina, Holtan 
NOVEMBER THANKSGIVING/OSEB. SPEIDERHYTTA EIK 
05 DESEMBER JULEBORD SJØMANNSFORENINGEN 
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Tirsdag 3. Mars 

 
Temamøte Turnkantina i Holtanhallen 

 
 

 Forretningsmøte 
 Sosialt 
 Foredrag av Finn Johannessen 
 Utlodning 

 
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 2009 

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.


