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Rapport fra Ernst Granli, hvor det bl.a. blir bekreftet at det vil bli holdt kurs i 
lederopplæring også i 2008.                        
 
 Jan ba oss alle å komme fram på gulvet for å danne broderring om vårt nye 
medlem Liv Sollum, som skulle opptas i lodgen vår. Vår president foresto den 
høytidelige opptagelsesseremonien.  
 
Bjarne hadde med Aftenposten hvor det i det ene bilaget sto en del om 
”reisetjenester på net”. Her var det bl.a.en del opplysninger om ”Little Norway” 
i Alaska. 
 
Else Mari Christiansen opplyste at Oseberg Lodge har flyttet tilbake til sitt 
gamle møtelokale, Kantina i Nøtterøy Sparebank på Teie Torv fra neste 
møte 11.03.08. 
 
Før Jan avsluttet forretningsmøtet, ønsket Bjarne at fred og harmoni må 
råde i Edvard Munch Lodge.  
 
Kari og Nils hadde kaffe, rundstykker og sjokoladekake klar. Dette smakte 
som alltid godt og praten gikk livlig over kaffekoppen. Bollen med lodder gikk 
også rundt, før Wilfred og Bjarne skulle snakke om data og internet for oss 
som ikke er så bevandret i dataens verden. Vi fikk mange gode tips og alle 
ønsket mer informasjon. Jan takket Bjarne og Wilfred for datainformasjonen 
og minnet om at de kommer tilbake med mer informasjon på vårt  neste møte 
01.04.08 i kantina. Han håper alle våre medlemmer møter opp. 
Trekning i kveldens lotteri ble foretatt og gevinstene fordelt rundt. Loddsalget 
innbrakte kr. 660,- 
Jan avsluttet kvelden med å takke for fremmøtet og ønsket alle vel hjem og en 
Riktig God Påske. 
 

Britt Thorsen 
Sekretær 

 
PRESIDENTENS HJØRNE 
   
Hei brødre og søstre. 
  
Påsken er over, og  jeg håper dere hadde en fin helg uansett hvor dere var 
eller hva dere hadde fore. Været kan vi heldigvis ikke styre enda, men det 
viktigste er å trives med det en gjør. 
  1.april (hvilken dato) er det medlemsmøte i Turnkantina igjen. PC-kurset er 
ingen aprilspøk, men derimot en nyttig oppfølger av marsmøtets innføring i 

bruk av hjemme PC. Denne gang vil Wilfred og Bjarne ta for seg Internett og bla. 
bruk av banktjenester. Sett av dagen/kvelden så sees vi kl.1900. 
  Siden sist har vi hatt valg av delegater til kongressen i Sand i Ryfylke 12.-15. 
juni. Valgt ble Jan W. og Britt Thorsen (President og sekretær) med Arild 
Andersen og Wilfred Aasheim som personlige varamenn. 
  Tubfriminnsamlingen går sin gang og vi har mottatt en god del merker,men vi 
trenger flere frimerker og telekort før vi sender i vei vårt bidrag til Nesbyen. 
  Minner samtidig medlemmene om å ta vare på ringene på brus og ølboksene. 
Disse ringene, som er av rent aluminium, blir brukt til proteser og vår venn Calle 
Holm i Roald Amundsen Lodge er mottaker av disse ringene. 
  Ellers har vi fått en forespørsel fra Christine L. Hanson,(Wergeland Lodge, 
LaCrosse,Wisconsin) som deltar i et "cultural skills programme" og trenger hjelp 
med å samle inn 600 forskjellige norske frimerker. Noen som vil hjelpe til? Alle 
bidrag mottas med takk. 
  Bidrag til Tubfrim, aluminiumsringer eller frimerker til Christine leverer du til et 
styremedlem  eller aller helst på medlemsmøtet. 
  
  Vi sees. 
  Jan.  
  
 
REDAKTØRENS HJØRNE 
 
Som nevnt i Presidentens spalte skal vi ta en liten oppfølger på neste møte om 
data i hverdagen. Vi fikk ønskemål på forrige møte om vi ikke kunne ta  en liten 
gjennomgang av Nettbanktjenester og litt om Slektsforskning. Undertegnede er 
ganske vel bevandret i begge deler så det burde kunne bli en hyggelig kveld. Da 
skal du få oppleve hvor moro det er å betale regninger!  
 
Har nå fått det til å virke med mobilens 3G funksjon som modem for den 
bærbare PC’en, så da skal vi nok få til litt surfing på nettet også.  
 
I skrivende stund sitter jeg mismodig og ser på snøen som laver ned ute 
(Langfredag) og mer er ventet i løpet av dagen. Og jeg som i vårlig overmot sist 
søndag, palmesøndag, med strålende sol og flott vårvær regnet med at nå var 
vintersesongen over og la om fra pigg til sommerdekk. Så nå sitter jeg der med 
”skjegget i postkassa” og vurderer hardt ….skal, skal ikke, skal, SKAL IKKE. For 
jeg har sterk tro på at vi i morgen får mildvær og at all snøen er borte før jeg skal 
på jobb igjen på tirsdag. For å legge på piggdekk igjen nå, det har jeg ikke mye 
lyst til. Men med så uberegnelig vær vi har nå for tiden, tror jeg at jeg skal vente 
til 17 mai neste år før jeg bytter. 
 
Håper å se mange av dere på neste møte. 
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ANNONSESIDE 
Ta Idrettsmerket du 
også: 
Test formen 
Kom i gang 
Få et bedre liv 
Velkommen 
Info: 
www.idrettsmerket.no   
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Roald Amundsen 
Lodge 8-008 

Fredrikstad 27 04 84 

   

   

   

   

                            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: 

     
Nordfjellmark Sigfrid 23 04 48 
Auli Kari Hilda 28 04 
Iversen Ragnar 30 04

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: 
 

Spesiell hilsen til Sigfrid 
Nordfjellmark med sitt 

jubileum! 
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