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

14 APRIL Fellesmøte 
Oseberg 

Sparebankens Kantine, 
Teie torv 

05  MAI ”BURSDAG/SNITTER” SJØMANNSFORENINGEN 
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 3

MARS 2009 

  

 
Tirsdag 14. April 

 
Fellesmøte med Oseberg Lodge 
Sparebankens Kantine, Teie torv 

 
 

 Forretningsmøte 
 Sosialt 
 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.



REDAKTØRENS HJØRNE NUMMER TO 
 
Fra ”Sak 3. Oppfølging av saker fra forrige styremøte” fra D8-styrets siste 
samling er følgende sakset: 
 
-Styret minner om forpliktelsen til å ha med informasjon om OK-reiser i sine 
lodgeaviser. Ref vedtak i kongressen 2008, og forrige styremøtereferat. 
 
Som et resultat av D8-styrets tidligere vedtak om at Distrikt 8, i stedet for 
de individuelle Lodgene, skulle beholde godtgjørelsen fra OK-reiser for 
avertering i Lodgeavisene, har Redaktøren i en stille protest unnlatt å ta 
inn denne annonsen i den senere tid. Grunnen er at han synes det er 
urettferdig at D8-styret skal ”berike” seg på en inntektskilde som han 
mener rettmessig burde tilfalle de Lodgene som har ansvaret og utgiftene 
assosiert med å vise annonsene. 
 
Summen det er snakk om tilsvarer ca. kr. 500,- per Lodge, hvilket er det 
samme som vi per dato har i vår ”prisliste” for et årsabonnement for en 
annonse av visittkort-størrelse. 
 
Siden jeg nå på en måte er trukket inn i selvsamme styre, i egenskap av 
Webmaster, føler jeg at jeg av den grunn er forpliktet til følge de 
retningslinjer D8-styret har foreslått, og velger inntil videre å gjenopprette 
annonsen fra og med denne utgaven. 
 
Men jeg ønsker ved dette innlegget å bekjentgjøre at jeg er uenig i 
vedtaket, og mener at dette burde vært avgjort til fordel for de individuelle 
Lodgene som strir med dårlig økonomi og i mange tilfeller er avhengig av 
annonseinntekter for å få utgiftene til medlemsavisen til å gå i hop. 
  
MÅNEDENS BLØTE 
Japanese scientists have created a camera with a shutter speed so fast, they can 
now photograph a woman with her mouth shut. 
 ======================================     
A woman standing nude in front of a mirror, says to her husband,  
"I look horrible, I feel fat & ugly, pay me a compliment."  
 He replies, "Your eyesight is perfect." 
 ==========================================   
Wife gets naked & asks hubby, "What turns you on more, my pretty face or my 
sexy body?" 
 Hubby looks her up & down and replies, "Your sense of  humor!" 
 ======================================    
An elderly couple is attending Mass. About halfway through, the wife leans over 
and says to her husband, 'I just let out a silent fart; what do you think I should do?'  
 He replies, 'Put a new battery in your hearing aid.'  
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                             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 
3179 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: 

     
Nordfjellmark Sigfrid 23 04  
Auli Kari Hilda 28 04 39 
Iversen Ragnar 30 04 49 

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: 

Roald 
Amundsen 
Lodge 8-008 

Fredrikstad 27 04 84



REDAKTØRENS HJØRNE 
 
Nedenstående er et utdrag fra Protokoll for styremøtet i Sons of Norway 
Distrikt 8, 20-22 mars 2009. Redaktøren har tatt seg friheten å endre sin  
e-mail adresse i teksten, da den som var vist er en som er utgått på dato. 
 
Resten av referatet fra dette møtet kan leses på www.sonsofnorway.no  
under menyvalget Styret/Referater. 
 
Sak 14  Informasjon via hjemmesidene – retningslinjer 
for web-redaktør 
 
Wilfred Aasheim er fra februar 2009 utnevnt til webredaktør for D8-sidene 
www.sonsofnorway.no 
e-post adr. waa@wilfredaasheim.com   
telefon privat 33073058 
Adr. Snekkermesterveien 3, 3186 Horten. 
 
Informasjon: 
-Informasjon om innsending av bilder til VIKING, og at mottaker er Ranveig Moen. 
-Bilder som legges ut på nettet, må forutsettes godkjent til dette bruket av de som vises 
på bildene. 
-personlige opplysninger utover det som er nødvendig informasjon om 
tillitsvalgte/kontaktpersoner skal ikke legges ut på nettet 
-Sidene bør inneholde en ”event”-kalender hvor arrangement meldes inn til web-
redaktør 
--aktuelle events kan også meldes inn på de internasjonale sidene (info til besøkende 
fra USA) 
-Det må forefinnes informasjon om alle lodgene, de som har egne sider kan linkes, for 
de som ikke har det må det innhentes litt kortfattet informasjon 
-Det er viktig at lodgene melder informasjon til WEB-redaktøren uoppfordret, så han 
slipper å innhente informasjon. Samtidig har han rett til skjønnsmessig vurdering av det 
som settes inn på sidene. 
-Stoff som er foreningsrettede saker og kun berører medlemmene sine interesser, skal 
ikke legges ut på nettet 
 
-”Bunnlinjetekst”på sidene: All informasjon på disse sider er til medlemmene i Sons of 
Norway eller til bruk i Sons of Norway’s regi, og tillates ikke brukt til andre formål, som 
f.eks markedsføringstiltak, uten godkjenning fra styret i Sons of Norway – distrikt 8. 
 
På styrenivå er det aktivitets-og kommunikasjonsansvarlig Ranveig Moen som er 
kontaktperson for web-redaktøren. Presidenten er i siste instans ansvarlig for det som 
skjer i D8-regi, og må kontaktes dersom det oppstår behov for avklaring. 
 
 

sident  

 
 
 
 

 
Tilstede: Fulltallig styre, Liv Solum og Gunn E. Borge. 
 
Jan åpnet møtet med  å ønske alle og særlig kveldens kåsør Finn Johannessen 
fra Oseberg Lodge, hjertelig velkommen. 
 
Nasjonalsangene ble sunget. 
 
Ref. fra februarmøte sammen med Oseberg Lodge på Vallø Bowlingsenter ble 
godkjent. 
 
Kasserers rapport ble godkjent. 
 
Korrespondanse.  
Mail fra Hovedstyret ang. hjelp til innkreving av kontingent fra affiliate members. 
Brev fra D-8 sekretær Odd Harald Olsen. 
Brev fra Salt Lake City ang oppfølging av slektstavler/bygdebøker. 
Brev fra D-8 styret  i samarbeide med amerikanske ambassaden, om prosjektet 
”Young Ambassadors”. Vi besluttet på siste styremøte at vi må la saken bero 
foreløpig. 
 
Årsregnskapet for 2008 fra kasserer ble enstemmig godkjent.  
Årsrapport for 2008 fra sekretær ble  enstemmig godkjent. 
 
Kari Auli skal sjekke lokale for vårt 15-års jubileum den 05.05.09 og julebordet 
05.12.09 hos Sjømannsforeningen.  
Jan har sjekket en bra pris på snitter til vårt jubileum, så vi går for dette.  
 
Jan refererte brev ang. bowlingturneringen i Arendal siste helgen i mars. 
 
For en tid tilbake fikk vi forespørsel fra Universitetet i Oslo om lodgen vår kunne 
være vertskap noen dager for 2 amerikanske studenter. Vi behandlet det i styret 
og president og sekretær sa seg villig til å ta imot disse. 
 
Jan refererte om opplegget vi hadde laget for dem. De kom torsdag 26.02.09 og 
reiste tilbake til Oslo søndag 01.03.09. Det var to kjekke ungdommer på 21 år 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE: 
 
                               Medlemsmøte 03.03.2009 kl. 19:00 
                                     Sted:      Turnkantina, Holtanhallen. 
                                     Tilstede: 10 medlemmer. 
 



som kom. Danielle Wies studerer Internasjonale Relasjoner ved The College 
of St. Cathrine i Minnesota og Paul Kristapovich studerer Økonomi ved The 
University of Minneapolis. Vi fant tonen ganske kjapt og vi hadde en veldig 
hyggelig langweekend. 
Torsdag kveld var flere fra styret i EML hjemme hos oss til kaffe sammen med 
dem. Vi tok dem med rundt i Horten. Marinemuseet har vanligvis åpent kun på 
søndager i vintersesongen, men vi fikk komme inn der på fredag.  Herfra dro 
vi til Borre Kirke hvor kirketjeneren viste oss rundt og fortalte om Borre kirke 
som er bygget på 1100-tallet. Kopi av Borrekorset (originalen henger i Oslo) 
og dåpsfontenen i kirken er spesielle. En engel med dåpsfatet i hendene blir 
senket ned fra taket ved dåp. Noe kirketjeneren gjorde for oss, og dette gjorde 
inntrykk på studentene. Kirkebakken, der kirken ligger , har også vært et hellig 
sted i førkristen tid . Borreparken med vikingegravene er nærmeste nabo. På 
kvelden hadde vi fått samlet noen par fra leikarringen vår og vi hadde en fin 
felles dansekveld sammen med dem.  
På lørdag formiddag var vi på vårt Lokalhistoriske Museum. Her har 
elektronikkfirmaet Norcontrol satt opp en simulator hvor publikum kan få være 
med å seile inn i forskjellige havner i verden. Dessverre var han som kjører 
systemet syk denne dagen, og vikaren hans var i Syden, så det ble ingen tur 
inn til New York havn på våre to venner denne gang. Vi var også heldig med 
været og vi tok derfor en spasertur rundt i Vikingeparken etter besøket på 
museet. Selv om snøen lå høy, fikk de i hvert fall fornemmelsen av hvordan 
gravhaugene ser ut og vi fortalte om sommerens vikingmarked som  holdes i 
juli hvert år , og som viser hvordan vikingene levde og virket. På kvelden var 
de ute på middag med vår svigerdatter og hennes venninne, som begge er 
engasjert innen flyktningearbeide for barn og ungdommer som kommer til 
Horten. Dette emnet var et av flere studieemner de hadde i Oslo. Det var 
hyggelig for Danielle og Paul både å være sammen med litt yngre mennesker 
og også få svar på noen spørsmål i forbindelse med dette emnet. Søndag 
ettermiddag kjørte vi dem til Holmestrand hvor de tok toget tilbake til Oslo. 
Det var en fin opplevelse for oss å ha dem på besøk og som takk for besøket 
fikk vi en fin bok om Minnesota, hvor de hadde skrevet hver sin hyggelige 
hilsen til oss. 
 
Bjarne avsluttet forretningsmøtet med ønske om fred å harmoni i lodgen vår. 
 
Kari og Nils hadde som vanlig kaffe med tilbehør klart og maten smakte 
fortreffelig. 
Vår kåsør denne kvelden var Finn Johannessen fra Oseberg Lodge. Han 
fortalte om sin tid som flygeleder i USA og på Svalbard. Han fortalte levende 
om sine erfaringer både på skolen, i jobben og privat. Det var mye spennende 
han hadde vært med på. Han ble behørig takket av Jan og overrakt en gave. 
Loddsalget gikk som vanlig bra, og tilslutt takket Jan for en fin kveld og ønsket 
alle vel hjem. 

Neste møte blir hos Oseberg Lodge 14. april kl. 19.00 i Nøtterøy Sparebanks 
lokaler. Vårt møte 7.april er avlyst da det kommer midt i påskeuken.  
 
Britt Thorsen  
Sekretær 
 
 
 
 
 
PRESIDENTENS HJØRNE 
  
Hei brødre og søstre. 
  
  Nå er endelig vinteren på hell. Lange armer og vond rygg er snart historie. 
Snøen smelter, dagene blir lengere og sommeren er rett rundt hjørnet. Iallefall 
innledes sommertiden natten til 29. mars. (Husket du å stille klokken en time 
fram?) Det kjennes litt uvirkelig i år med all snøen og så kalle det for sommertid, 
men pytt, pytt.... det bærer mot sommer okke som. 
 
  Aprilmøtet blir denne gang et fellesmøte med Oseberg Lodge i kantina til 
Nøtterøy Sparebank(2. etasje)på Teie Torv. Vår møtedag blir inneklemt mellom 
Palmehelga og Påsken, så vi valgte å vente til Påsken var over, og deltar derfor 
hos Oseberg tirsdag 14. april( kl.1900). Håper det passer for de fleste. Ta 
kontakt hvis du trenger skyss. 
 
  Maimøtet i år blir den 5.mai. Sett av datoen på kalenderen alt nå. Møtested blir 
Sjømannsforeningens lokale i Storgata 55 (vis avis Skaanes jenvare). Vi fyller 15 
år og vil gjerne markere dette om enn i beskjedene former. Det blir en kort 
forretningsdel etter- fulgt av sosialdel med smørbrød, kaffe , kaker og utdeling av 
pins etc.Vi kommer med mer detaljer i neste nummer av "Skriket" men hold av 5. 
mai. 
 
  Desverre var det bare Liv Sollum som representerte Edvard Munch Lodge ved 
Terje Vigen Lodge`s bowlingtreff i Arendal 28.-29. mars.Ønsker deg og alle 
deltagerne en fin week-end, Liv.  
 
  Uansett hvor dere må befinne dere i Påsken, nyt dagene, stress ned og 
møt opp hos Oseberg den 14.april. 
  
  Vi sees. 
  Jan. 
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Brev fra Salt Lake City ang oppfølging av slektstavler/bygdebøker. 
Brev fra D-8 styret  i samarbeide med amerikanske ambassaden, om prosjektet 
”Young Ambassadors”. Vi besluttet på siste styremøte at vi må la saken bero 
foreløpig. 
 
Årsregnskapet for 2008 fra kasserer ble enstemmig godkjent.  
Årsrapport for 2008 fra sekretær ble  enstemmig godkjent. 
 
Kari Auli skal sjekke lokale for vårt 15-års jubileum den 05.05.09 og julebordet 
05.12.09 hos Sjømannsforeningen.  
Jan har sjekket en bra pris på snitter til vårt jubileum, så vi går for dette.  
 
Jan refererte brev ang. bowlingturneringen i Arendal siste helgen i mars. 
 
For en tid tilbake fikk vi forespørsel fra Universitetet i Oslo om lodgen vår kunne 
være vertskap noen dager for 2 amerikanske studenter. Vi behandlet det i styret 
og president og sekretær sa seg villig til å ta imot disse. 
 
Jan refererte om opplegget vi hadde laget for dem. De kom torsdag 26.02.09 og 
reiste tilbake til Oslo søndag 01.03.09. Det var to kjekke ungdommer på 21 år 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE: 
 
                               Medlemsmøte 03.03.2009 kl. 19:00 
                                     Sted:      Turnkantina, Holtanhallen. 
                                     Tilstede: 10 medlemmer. 
 



REDAKTØRENS HJØRNE NUMMER TO 
 
Fra ”Sak 3. Oppfølging av saker fra forrige styremøte” fra D8-styrets siste 
samling er følgende sakset: 
 
-Styret minner om forpliktelsen til å ha med informasjon om OK-reiser i sine 
lodgeaviser. Ref vedtak i kongressen 2008, og forrige styremøtereferat. 
 
Som et resultat av D8-styrets tidligere vedtak om at Distrikt 8, i stedet for 
de individuelle Lodgene, skulle beholde godtgjørelsen fra OK-reiser for 
avertering i Lodgeavisene, har Redaktøren i en stille protest unnlatt å ta 
inn denne annonsen i den senere tid. Grunnen er at han synes det er 
urettferdig at D8-styret skal ”berike” seg på en inntektskilde som han 
mener rettmessig burde tilfalle de Lodgene som har ansvaret og utgiftene 
assosiert med å vise annonsene. 
 
Summen det er snakk om tilsvarer ca. kr. 500,- per Lodge, hvilket er det 
samme som vi per dato har i vår ”prisliste” for et årsabonnement for en 
annonse av visittkort-størrelse. 
 
Siden jeg nå på en måte er trukket inn i selvsamme styre, i egenskap av 
Webmaster, føler jeg at jeg av den grunn er forpliktet til følge de 
retningslinjer D8-styret har foreslått, og velger inntil videre å gjenopprette 
annonsen fra og med denne utgaven. 
 
Men jeg ønsker ved dette innlegget å bekjentgjøre at jeg er uenig i 
vedtaket, og mener at dette burde vært avgjort til fordel for de individuelle 
Lodgene som strir med dårlig økonomi og i mange tilfeller er avhengig av 
annonseinntekter for å få utgiftene til medlemsavisen til å gå i hop. 
  
MÅNEDENS BLØTE 
Japanese scientists have created a camera with a shutter speed so fast, they can 
now photograph a woman with her mouth shut. 
 ======================================     
A woman standing nude in front of a mirror, says to her husband,  
"I look horrible, I feel fat & ugly, pay me a compliment."  
 He replies, "Your eyesight is perfect." 
 ==========================================   
Wife gets naked & asks hubby, "What turns you on more, my pretty face or my 
sexy body?" 
 Hubby looks her up & down and replies, "Your sense of  humor!" 
 ======================================    
An elderly couple is attending Mass. About halfway through, the wife leans over 
and says to her husband, 'I just let out a silent fart; what do you think I should do?'  
 He replies, 'Put a new battery in your hearing aid.'  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            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 
3179 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: 

     
Nordfjellmark Sigfrid 23 04  
Auli Kari Hilda 28 04 39 
Iversen Ragnar 30 04 49 

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: 

Roald 
Amundsen 
Lodge 8-008 

Fredrikstad 27 04 84



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

14 APRIL Fellesmøte 
Oseberg 

Sparebankens Kantine, 
Teie torv 

05  MAI ”BURSDAG/SNITTER” SJØMANNSFORENINGEN 
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 3

MARS 2009 

  

 
Tirsdag 14. April 

 
Fellesmøte med Oseberg Lodge 
Sparebankens Kantine, Teie torv 

 
 

 Forretningsmøte 
 Sosialt 
 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.




