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Tirsd
dag 1. April

OPPLYSNINGE
O
R OM EDVARD
D MUNCH LODG
GE 2008
Kontingen
nt:

Hovedmedlem
m Kr. 350,- / Ektefelle kr.
k 300,- / SNYC
ungdomsmedllem kr. 200,-

Aktivitetsk
komite

Kari Auli og Nils L. Hanche

Solskinns
skomite
Normal medlems-møtedag:
m

Bjørn Kristianssen
Første tirsdag i måneden

Normal sttyremøte-dag:

Hver tredje tirssdag i måneden

Trykkeri:

Avisen er 100 % hjemmelaget

Deadline for innrykk:

Bør være reda
aktøren i hende innen den 20 i mån.

REDAKT
TØR

WILFRED AA
ASHEIM

hjem: 330
073058
jobb: 675
594429

waa@wilfreda
aasheim.com
wilfred.aasheim@akerkvaerner.com
m

Medlemsm
møte / PC-kvelld
Turnka
antina, Holtan
n
k 19:00
kl.

•
•
•
•

Forretnin
ngsmøte
Sosialt med
m litt PC-innførring for de
som føle
er seg usikre i da
ataverden
Kaffe, Kaker,
K
Loddtrekniing.
Møt opp med familie og v
venner og la
oss ha en hyggelig og so
osial kveld
sammen! Ta gjerne med en liten ting
til vår lod
ddtrekning.

http:://www.wilfredaash
heim.com/edvmun
nch.htm

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

Gratulerer med dagen
ønskes følgende
medlemmer:
Nordfjellmark Sigfrid
Auli
Kari Hilda
Iversen
Ragnar

23 04 48
28 04
30 04

Og følgende Lodges:
Roald Amundsen
Lodge 8-008

Tillitsvalgt 1 Nils L. Hanche
Skolegata 10 B
3182 Horten Tlf. 33 04 78 27

Hjemmesiden til vår søsterlodge Nor – Bu i
New Jersey - www.nor-bu.org
Spesiell hilsen til Sigfrid
Nordfjellmark med sitt
jubileum!

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

Ta Idrettsmerket du
også:
Test formen
Kom i gang
Få et bedre liv
Velkommen
Info:
www.idrettsmerket.no

Fredrikstad 27 04 84

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

ANNONSESIDE

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/

MÅNED
DENS BLØTE
Happy St. Patrick's Day
y
Into a Belfast
B
pub comes Paddy Murphy, looking like he'd just been run overr
by a train.
His arm
m is in a sling, his nose is broken, h
his face is cut and bruised and he's
s
walking with a limp
" What happened
h
to you?" asks Sean, the
e bartender.
" Jamie O'Conner and me
m had a fight," sa
ays Paddy.
"That little rascal, O'Con
nner," says Sean,
"He cou
uldn't do that to yo
ou, he must have had something in
n his hand."
" That he
h did," says Paddy, "a shovel is w
what he had, and a terrible lickin' he
gave me
m with it."
" Well," says Sean, "you should have defe
ended yourself, didn't you have
somethiing in your hand?
?"
That I did," said Paddy. "Mrs.
"
O'Conner's breast, and a thin
ng of beauty it was
s,
but uselless in a fight."

RE
EFERAT FRA MEDLEMSMØTE
M
E:
Medlemsm
møte 04.03.200
08 kl. 19:00
Sted:
Kan
ntina til Horten
n Turnforening
g.
Tilstede: 10 medlemmer
m
og
g 1 gjest.
Tilsttede: Jan W. Thorrsen, Wilfred Aash
heim, Bjarne Rolla
and, Britt Thorsen
n, Kari
Auli,, Nils Hanche, Bjø
ørn Kristiansen, Vidar Steen Hanse
en, Arild Andersen
n, Liv
Sollu
um og Else Mari Christiansen
C
fra Oseberg
O
Lodge.
Jan åpnet møtet med å ønske alle velk
kommen til møtet.
Vi sa
ang de tre nasjonalsangene.
Vi ha
adde ikke noe forrretningsmøte i feb
bruar da vi kun va
ar 5 stk. som var på
p
bow
wlinghallen i Trimve
eien for å friske opp kunnskapene våre før bowlingm
møtet
hos Oseberg Lodge 16.
1 februar.
Sekretær leste opp Årsrapporten
Å
for 20
007 som ble godkkjent.

An Irishman who had a little too much to d
drink is driving home from the city
one nig
ght and, of course
e, his car is weaving violently all ov
ver the road.
A cop pulls him over.
"So," sa
ays the cop to the
e driver, where have ya been?"
"Why, I've been to the pu
ub of course," slurs the drunk.
" Well," says the cop, "it looks like you've had quite a few to
o drink this
evening
g."
"I did all right," the drunk says with a smile
e ..
"Did you
u know," says the
e cop, standing straight and folding his arms across
his ches
st, "that a few inte
ersections back, yo
our wife fell out off your car?"
" Oh, thank Heavens," siighs the drunk, " For a minute there, I thought I'd
gone de
eaf."

A drunk
k staggers into a Catholic
C
Church,
enters a confessional boo
oth, sits down, but says nothing.
The Priiest coughs a few
w times to get his
attention
n but the drunk continues
c
to sit the
ere.
Finally, the Priest pounds three times on the wall.
The dru
unk mumbles, "ain
n't no use knockin
n,
there's no
n paper on this side either!"

Kass
serers rapport god
dkjent.
Det var ingen fra vår lodge som skulle delta på årets Barneskirenn på Ga
autefall
07-0
09.03.08.
Jan minnet om Camp
p Skogfjorden for 14 – 18 åringer i tiden 30.06 – 12.0
07.08.
Deta
aljer kan fåes hos presidenten.
Kongress D-8, nr. 14 fra 12 – 15.juni 08
8. Sted Ryfylke F
Fjordhotell. Vertsk
kap
Ryfy
ylke Lodge nr. 8-0
023.
Tota
al kostnad pr medlem kr. 3.850,- + reiseutgifter.
r
Dele
egatmappe inkl..
Eksttra for enkeltrom er
e kr. 600.Lov-- eller resolusjons
sforslag sendes D8
8-sekretær Barbie
e Olaisen innen 14
4.03.08
Vi sk
kulle velge 2 delegater som hver få
år kr. 2000,- i tilsku
udd fra lodgen vår.
Følg
gende ble valgt til å representere Ed
dvard Munch Lodge på kongressen
n.
egat: President Ja
an W. Thorsen
Dele
Dele
egat: Sekretær Brritt Thorsen

ann: Arild Anderse
en
Varama
Varama
ann: Wilfred Aashe
eim

e sendt D8-sekre
etær Barbie Olaise
en pr eNavneliste på delegatter og varamenn er
mail 06.03.08.

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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www.sonsofnorway.com
SØSTERLODGE: Nor-Bu Lodge 8-427
Rockaway, New Jersey
http://www.nor-bu.org/

Til:
navn» «Fornav
vn»
«Ettern
«Adressselinje_1»
«Poststted»
MØTEP
PLAN FOR ÅR 2008
Styret foreslår
f
følgende
e foreløpige mø
øteplan for år 20
008.
DATO
ARRAN
NGEMENT
STED

1 APR
RIL

PC-KV
VELD
OPPFØLGING

TURNKAN
NTINA,
HOLTAN

06 MAI
03 JUNI
06 JULI
05 AUGU
UST
09 SEPT
TEMBER
07 OKTO
OBER
NOVEMBER
06 DESE
EMBER

”BURSD
DAG/POTLUCK”
BUESKY
YTING
FROGNERPARKEN
GRILL-M
MØTE
FELLES
SMØTE OSEBERG
VALG AV
V STYRE
THANKS
SGIVING/OSEB.
JULEBO
ORD

TURNKANTIN
NA, HOLTAN
BUESKYTTER
RNE, FYLLINGA
FROGNERPA
ARKEN
KARISTUA
BANKKANTIN
NA, TEIE TORV
TURNKANTIN
NA, HOLTAN
SPEIDERHYT
TTA EIK
SJØMANNSFO
ORENINGEN

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Postboks 317
3193 Horten
Årrgang 15 Nummer 3

MA
ARS 2008
8
Org. Nr. 989
9 825 879 Brønnøy
ysund.

Tirsd
dag 1. April

OPPLYSNINGE
O
R OM EDVARD
D MUNCH LODG
GE 2008
Kontingen
nt:

Hovedmedlem
m Kr. 350,- / Ektefelle kr.
k 300,- / SNYC
ungdomsmedllem kr. 200,-

Aktivitetsk
komite

Kari Auli og Nils L. Hanche

Solskinns
skomite
Normal medlems-møtedag:
m

Bjørn Kristianssen
Første tirsdag i måneden

Normal sttyremøte-dag:

Hver tredje tirssdag i måneden

Trykkeri:

Avisen er 100 % hjemmelaget

Deadline for innrykk:

Bør være reda
aktøren i hende innen den 20 i mån.

REDAKT
TØR

WILFRED AA
ASHEIM

hjem: 330
073058
jobb: 675
594429

waa@wilfreda
aasheim.com
wilfred.aasheim@akerkvaerner.com
m

Medlemsm
møte / PC-kvelld
Turnka
antina, Holtan
n
k 19:00
kl.

•
•
•
•

Forretnin
ngsmøte
Sosialt med
m litt PC-innførring for de
som føle
er seg usikre i da
ataverden
Kaffe, Kaker,
K
Loddtrekniing.
Møt opp med familie og v
venner og la
oss ha en hyggelig og so
osial kveld
sammen! Ta gjerne med en liten ting
til vår lod
ddtrekning.

http:://www.wilfredaash
heim.com/edvmun
nch.htm

