Til:
«Etternavn» «Fornavn»
«Adresselinje_1»
«Poststed»
MØTEPLAN FOR ÅR 2010
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2010.
DATO
ARRANGEMENT
STED
02 MARS
13 APRIL
04 MAI
01 JUNI
04 JULI
03 AUGUST
14 SEPTEMBER
05 OKTOBER
13 NOVEMBER
04 DESEMBER

MEDLEMSMØTE
Fellesmøte Oseberg
”BURSDAG/POTLUCK”
BUESKYTING
FROGNERPARKEN
GRILL-MØTE
Fellesmøte Oseberg
VALG AV STYRE
THANKSGIVING/OSEB.
JULEBORD

Turnkantina, Holtan
Sparebankens Kantine, Teie torv
Turnkantina, Holtan
Bueskytterne, Fyllinga
FROGNERPARKEN
Sted angis senere
Sparebankens Kantine, Teie torv
Turnkantina, Holtan
SPEIDERHYTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Paaschesgt. 1A
3183 Horten
Årgang 17 Nummer 2

FEBRUAR 2010
Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Tirsdag 2. Mars

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
Normal medlems-møtedag:

Bjørn Kristiansen
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

Medlemsmøte.
Turnkantina, Holtanskolen
kl. 19:00




Forretningsmøte
”Trafikk”
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

Gratulerer med dagen
ønskes følgende
medlemmer:

President
Jan W.
Thorsen
Paaschegt. 1 A
3183 Horten

Tlf. 33 04 19 70
e-mail: jwth@online.no

Sollum
Thorsen

Liv
Erik W.

*
*

Sekretær Britt Thorsen
Paaschegt. 1 A
3183 Horten Tlf. 33 04 19 70
e-mail: jwth@broadpark.no

Og følgende Lodges:

Kasserer Bjarne Rolland
Jernbanegt. 34
3187 Horten Tlf. 33 04 22 49
e-mail: bjarne.rolland@hive.no

Viking
Lodge 8-007
Terje Vigen
Lodge 8-015

Kvinesdal/
Lyngdal
Arendal

09 03 84
12 03 88

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

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

Dato:
Sted:
Alder:
Pris:

20 03
06 03

Visepresident Bjørn Kristiansen
Paul Bentsensgt. 7
3188 Horten Tlf. 33 04 51 46
e-mail: bjorn.k@tele2.no

Redaktør / Medl.sekr./ Webmast.
Wilfred Aasheim
Snekkermesterveien 3
3186 Horten Tlf. 330 73 330
e-mail: waa@wilfredaasheim.com

CAMP LITTLE AMERICA

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/

Søndag den 25. juli til lørdag den 31. juli 2010.
Vangen Leirskole/Skistue, Siggerud
F.o.m. 9 år t.o.m. 12 år
Kr. 3500,-.
DETTE FÅR DU VÆRE MED PÅ:
treffe nye venner fra Norge og USA

bo sammen med minst en annen person i en stat i enten The Northern States eller
The Southern
States .
*
lære engelske ord og uttrykk i din Speak Easy Gang
*
spille softball, amerikansk football og annen amerikansk sport
*
gjøre amerikansk håndarbeid
*
drive indianer lærarbeid
*
svømme og dra på kanoturer
*
bli medlem av en indianerstamme som for eksempel Lakota eller Ojibway og
lære om den
*
synge morsomme amerikanske sanger i Mount Rushmore
*
spise typisk amerikansk mat i The Chuckwagon som flapjacks, Sloppy Joes og
Rice Krispie Bars
*
feire typiske amerikanske festdager som blant annet Halloween og Thanksgiving
*
handle amerikansk godteri i The General Store
*
ta ut amerikanske dollar fra kontoen din i The J.P. Morgan Bank
*
grille S’mores over bålet
*
lære om norsk emigrasjon til Amerika, om veien vestover på The Oregon Trail,
om pionerenes turer over prærien i Conestoga vogner, om noen berømte
indianere og mye mer...
Hei, mitt navn er Dagny Nystuen. Jeg er amerikaner og skal sammen med resten av staben
prøve å hjelpe deg å ha det gøy på Camp Little America i juli 2010. Jeg har jobbet med
Camp Little America i sytten somre og har også jobbet på leirskoler i Amerika, blant
annet Skogfjorden som er leirskolen der amerikanske barn går for å lære norsk i nordMinnesota. Jeg og de andre hyggelige lederne skal skape et så amerikansk miljø som
mulig. En måte å gjøre dette på er å vise dere hvilke fest- og høytidsdager feires blant barn
i USA. Slike dager er for eksempel Halloween der man kler på seg kostymer for å se
skremmende eller morsom ut eller Thanksgiving som er en feiring som ble startet av
pilegrimene i 1621 for å vise de innfødte amerikanerne hvor takknemmelige de var for
hjelpen de fikk for å kunne overleve det første året i Amerika eller Fourth of July som er
amerikanernes uavhengighetsdag når de feirer det å være fri og uavhengig ved å gå i tog og
ha piknik med mange forskjellige, morsomme aktiviteter. Husk at det forhåpentligvis også
skal komme noen amerikanske barn på din egen alder som du kan prate med. Jeg håper vi
sees på Camp Little America i sommer.
Med vennlig hilsen
Dagny

MÅNEDENS BLØTE:
There were two Catholic boys, Timothy Murphy and Antonio Secola, whose lives
parallel each other in amazing ways. In the same year Timothy was born in Ireland ,
Antonio was born in Italy.
Faithfully they attended parochial School from kindergarten through their senior year in
high school. They took their vows to enter the priesthood early in college, and upon
graduation, became priests.
Their careers had come to amaze the world, but it was generally acknowledged that
Antonio Secola was just a cut above Timothy Murphy in all respects.
Their rise through the ranks of Bishop, Archbishop and finally Cardinal was swift to say
the least, and the Catholic world knew that when the present Pope died, it would be
one of the two who would become the Next Pope.
In time the Pope did die, and the College of Cardinals went to work.
In less time than anyone had expected, white smoke rose from the chimney and the
world waited to see whom they had chosen.
The world, Catholic, Protestant and secular, was surprised to learn that Timothy
Murphy had been elected Pope!
Antonio Secola was beyond surprise. He was devastated, because even with all of
Timothy's gifts, Antonio knew he was the better qualified.
With gall that shocked the Cardinals, Antonio Secola asked for a private session with
them in which he candidly asked, "Why Timothy?"

sident
REFERAT FRA MEDLEMSMØTE:

Medlemsmøte 02.02.2010 kl. 19:00
Sted:
Turnkantina, Holtanhallen.
Tilstede: 9 medlemmer.

Tilstede: Jan W. Thorsen, Bjørn Kristiansen, Britt Thorsen, Bjarne Rolland,
Kari Auli, Nils Hanche, Wilfred Aasheim, Vidar Steen Hansen, Liv Sollum.
Jan ønsket alle velkommen til møtet. Vi sang de tre nasjonalsangene.
Sekretær leste referatet fra fellesmøte med Oseberg lodge.. Godkjent.
Kasserer la fram sin årsrapport og alle fikk kopi. Godtatt uten
anmerkninger.
Div. innkommet post.
Jan ref. svarbrev fra UiO ang. weekendopphold for utenlandske studenter.
Vi har gitt beskjed at ingen kan ta imot gjester nå fra vår lodge.
Haugaland Lodge har fått ny redaktør.
International president Dan Rude oppfordrer lodgene til å gi støtte til Haiti.

After a long silence, an old Cardinal took pity on the bewildered man and rose to reply.
"We knew you were the better of the two, but we just could not bear the thought of the
leader of the Roman Catholic Church being called POPE SECOLA.

Brev fra Lee Goranson.

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

Mail fra Odd Harald Olsen, D-8 sekretær ang. valg av kongressdelegater.
Vi kan sende to delegater til D-8 kongressen i Kvinesdal.
Presidenten tok opp spørsmålet om noen ville reise. Styrets forslag om
delvis dekning totalt med kr. 5.000,- ble vedtatt. Medlemsmøtet bestemte
at president Jan W. Thorsen og sekretær Britt Thorsen skal være lodgens
delegater. Varamenn: Bjørn Kristiansen og Kari Auli. Tilbakemelding må
være D-8 sekretær i hende innen 22. mars.

Three sisters, ages 92, 94 and 96, live in a house together. One night the 96year-old draws a bath. She puts her foot in and pauses. She yells to the other
sisters,
'Was I getting in or out of the bath?' The 94-year-old yells back, 'I don't know.
I'll come up and see.' She starts up the stairs and pauses
'Was I going up the stairs or down? The 92-year-old is sitting at the kitchen
table having tea listening to her sisters, she shakes her head and says, 'I sure
hope I never get that forgetful, knock on wood..' She then yells,
'I'll come up and help both of you as soon as I see who's at the door.'

Invitasjon til Bowlingturnering I Arendal hos Terje Viken Lodge 1314.mars. Detaljer står i Skriket.

Brev fra Kvinesdal ang annonse i Kongressbladet. Denne saken blir tatt
opp på neste medlemsmøte. Vi har tidligere hatt annonse inne.

Presidenten avsluttet forretningsmøtet og Bjarne Rolland ønsket fred og
harmoni for lodgen.

PRESIDENTENS HJØRNE:

Før kaffen viste Jan fram pikè- og t-skjorter med lodgens emblem som vi fikk
laget da vi reiste til USA sist høst. Medlemmene synes de var fine og bestilte
skjorter i forskjellige farger. Bestillingen er levert videre, og vi regner med å ha
skjortene klare til neste medlemsmøte.
Kaffe, rundstykker og eplekake fra Kari og Nils kom på bordet og loddsalg ble
det også.
Jan som har vært på kurset: Bilfører 65+, snakket om trafikkregler og særlig
om nye regler i rundkjøringene.

Hei brødre og søstre.

Presidenten avsluttet kvelden, takket for frammøtet og ønsket alle vel hjem.
Britt Thorsen,
Sekretær

BOWLINGRESULTATER fra turnament mellom
Oseberg Lodge og Edvard Munch Lodge 12.02.10.
Navn
Kari
Liv
Torild
Wenche
Else Mari
Solveig

Lodge
EML
EML
OSE
OSE
OSE
OSE

2-omganger
106
147
173
216
238
258

3-omganger

Åsmund
Bjørn
Jan
Birger
Wilfred
Torstein
Sven-Anders
Martin

OSE
EML
EML
OSE
EML
OSE
OSE
OSE

149
152
198
198
212
213
264
289

240

296

443
462

I skrivende stund kan vi nyte det flotte vinterværet og glede oss over de
mulighetene vi har til aktiviteter for både store og små. Kjenn din besøkelsestid.
Nyt dagene, som er blitt vesentlig lengre og lysere. Lev og kos deg nå, dette
flotte vinterværet varer ikke evig !! Sakte, men sikkert, går det mot begynnelsen
på en ny vår.
Heldigvis er OL igang på kvelden og avsluttet når vi skal ha vårt neste møte,
nemlig på tirsdag 2.mars. Det blir som vanlig på Turnkantina kl. 1900. Tema for
kvelden blir vesentlig viet Kongressen i juni og litt trafikk. Valg av 2 delegater er
klart. Det ble Britt og Jan W. Thorsen( sekretær og president) med "varamenn"
Kari Auli og Bjørn Kristiansen.
12. februar hadde vi igjen vår årlige bowlingkonkurranse på Vallø Bowling, etter
invitasjon fra Oseberg Lodge. Synd at ikke flere av våre medlemmer kunne delta
denne gang, men det kommer forhåpentlig ut flere invitasjoner...
Resultatsmessig kunne vi vel håpet på en fremgang siden sist, men når alt
kommer til alt så er det viktigst å delta i dette sosiale fellesskapet. Redningen for
oss fra Horten, ble "Redningen" med god mat og drikke. Her var vi klart på
høyde med vertskapet. Den sosiale premieutdelingen (trekning) sørget for at
også Liv Sollum og undertegnede kunne reise hjem til Horten som "vinnere".
Når vi er inne på bowling, så har vi mottatt invitasjon fra Terje Vigen Lodge i
Arendal. De har sitt årlige bowlingtreff i helgen 13-14 mars. Påmeldingsfrist 27.
februar( både hotell og bowling) til Brynhild Kristiansen, tlf. 37015462, eller mail:
brynhildk@live.no Pris dobbeltrom kr.445 p.p. enkeltrom kr.690. Fest og
middag kr. 250. Bowlingen starter kl. 1200 lørdag. Hvis du har lyst til å delta, ta
kontakt for felleskjøring.
Husk på innsamlingen av frimerker og disse "ringene" på brus og ølbokser.
Tubfrim er i manko på frimerker, så stå på...
Vi fortsetter med litt trafikkprat på medlemsmøtet den 2. mars. Det er nyttig med
litt oppdatering.
Ta gjerne med bekjente til den sosiale delen. Og du, ikke glem en liten ting til
utlodningen.
Vi sees.
Jan.
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Murphy had been elected Pope!
Antonio Secola was beyond surprise. He was devastated, because even with all of
Timothy's gifts, Antonio knew he was the better qualified.
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annet Skogfjorden som er leirskolen der amerikanske barn går for å lære norsk i nordMinnesota. Jeg og de andre hyggelige lederne skal skape et så amerikansk miljø som
mulig. En måte å gjøre dette på er å vise dere hvilke fest- og høytidsdager feires blant barn
i USA. Slike dager er for eksempel Halloween der man kler på seg kostymer for å se
skremmende eller morsom ut eller Thanksgiving som er en feiring som ble startet av
pilegrimene i 1621 for å vise de innfødte amerikanerne hvor takknemmelige de var for
hjelpen de fikk for å kunne overleve det første året i Amerika eller Fourth of July som er
amerikanernes uavhengighetsdag når de feirer det å være fri og uavhengig ved å gå i tog og
ha piknik med mange forskjellige, morsomme aktiviteter. Husk at det forhåpentligvis også
skal komme noen amerikanske barn på din egen alder som du kan prate med. Jeg håper vi
sees på Camp Little America i sommer.
Med vennlig hilsen
Dagny

Til:
«Etternavn» «Fornavn»
«Adresselinje_1»
«Poststed»
MØTEPLAN FOR ÅR 2010
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2010.
DATO
ARRANGEMENT
STED
02 MARS
13 APRIL
04 MAI
01 JUNI
04 JULI
03 AUGUST
14 SEPTEMBER
05 OKTOBER
13 NOVEMBER
04 DESEMBER

MEDLEMSMØTE
Fellesmøte Oseberg
”BURSDAG/POTLUCK”
BUESKYTING
FROGNERPARKEN
GRILL-MØTE
Fellesmøte Oseberg
VALG AV STYRE
THANKSGIVING/OSEB.
JULEBORD

Turnkantina, Holtan
Sparebankens Kantine, Teie torv
Turnkantina, Holtan
Bueskytterne, Fyllinga
FROGNERPARKEN
Sted angis senere
Sparebankens Kantine, Teie torv
Turnkantina, Holtan
SPEIDERHYTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Paaschesgt. 1A
3183 Horten
Årgang 17 Nummer 2

FEBRUAR 2010
Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Tirsdag 2. Mars

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
Normal medlems-møtedag:

Bjørn Kristiansen
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

Medlemsmøte.
Turnkantina, Holtanskolen
kl. 19:00




Forretningsmøte
”Trafikk”
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

