
Til: 
 
«Etternavn» «Fornavn» 
«Adresselinje_1» 
«Poststed» 
 
MØTEPLAN FOR ÅR 2010 
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2010. 
DATO ARRANGEMENT STED 
13 APRIL Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie 

torv 
04  MAI ”BURSDAG/POTLUCK” Turnkantina, Holtan 
01 JUNI BUESKYTING Bueskytterne, Fyllinga 
04 JULI FROGNERPARKEN FROGNERPARKEN 
03 AUGUST GRILL-MØTE Sted angis senere 
14 SEPTEMBER Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie torv 
05 OKTOBER VALG AV STYRE Turnkantina, Holtan 
13 NOVEMBER THANKSGIVING/OSEB. SPEIDERHYTTA EIK 
04 DESEMBER JULEBORD SJØMANNSFORENINGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 
 

Medlemsavis for 
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Paaschesgt. 1A  
3183 Horten

Årgang 17 Nummer 3

MARS 2010 

  

 
Tirsdag 13. April 

 
Fellesmøte med Oseberg Lodge. 

Sparebankens kantine, Teie torg   
kl. 19:00 

 Forretningsmøte 
 Underholdning av Sandar 

Spelemannslag 
 Foredrag om ”Vestfoldmusikk i 

tradisjon”. 
 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

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 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.



 
 BOKSRINGER FORTSETTES: 
 

 
 

Halden Arbeiderblad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Fredrikstad 27 04 84 

God bedring ønskes Nils 
Hanche fra oss alle. 



 BOKSRINGER FORTSETTES: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sident  

 
 
 
 
 
 
Tilstede: Jan, Bjørn, Britt Bjarne, Kari Wilfred og Vidar. 
 
Jan ønsket velkommen og vi sang de tre nasjonalsangene. 
 
Navneopprop av offiserene. Nils er syk og var ikke tilstede. 
 
Ingen søknader om medlemsskap. 
 
Ingen melding fra våre komiteer. 
 
Iflg. medlemssekretær Wilfred Aasheim har 24 medlemmer betalt kontingent. 2 
medlemmer har ikke betalt pr. dato. 
 
Sekretær leste referat fra forrige møte. Godkjent uten anmerkninger. 
 
Kasserers rapport ble godkjent uten anmerkninger. 
Årsregnskapet ble undertegnet og sendes Hovedkontoret og D-8 styret. 
 
Korrespondanse: 
 
Brev fra Terje Viken Lodge ang. bowling i Arendal 13.-14. mars. Jan minnet om priser og 
tilbud. 
 
Brev fra Viking Lodge ang, annonse/hilsen i kongressprogrammet. 
Annonse til kr. 500,- ble foreslått og innvilget. Wilfred Aasheim gir Viking Lodge beskjed. 
Fra Thoralf Haugland ang. kongresspakken, bestilling av hotellrom og sightseeing. 
 
Jan sender mail til Bjarne for overføring av tilskudd kr. 5.000,- fra lodgen til oss. 
 
 Forslag som ønskes tatt opp på kongressen, må være sendt inn til D-8 sekretær Odd 
Harald Olsen  innen 10. april. 
 
Vi har nå sagt opp postboksen, og all post sendes nå til presidenten. 
 
Presidenten i Oseberg Lodge har fått ny e-mailadresse: tor-trol@online.no 
 
Vi har mottatt en hilsen fra Norman Arntzen, Hartford Lodge. Han hadde sett bilde av 
styret for 2010 i Viking Magazin for mars, og ønsket oss lykke til med videre arbeide. 
 
Grillmøtet vårt 3. august vil være i MC-klubbens lokale på Helland, Nykirke. 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE: 
 
                               Medlemsmøte 02.03.2010 kl. 19:00 
                                     Sted:      Turnkantina, Holtanhallen. 
                                     Tilstede: 7 medlemmer. 
 

 
Demokraten 
 

 
 
Nordskogen skole, Horten leverte 18 kilo 
Halden Arbeiderblad 



 
Wilfred minnet om grasrotandelen fra Norsk Tipping hvis noen ville delta her. 
 
Slektsforskning – DIS medlemskap. 
Wilfred som er medlem her, skal undersøke om et medlem i avdelingen i Vestfold kan 
komme på vårt mai-møte. 
 
Jan avsluttet forretningsmøtet og Bjarne ønsket fred og harmoni for lodgen vår. 
 
Kari hadde ordnet med kaffe og deilig eplekake med vaniljekrem, og mens vi koste oss 
med dette, snakket Jan litt mer om trafikkbilder og kjøremønster. (Første delen hadde 
han på februarmøtet) 
 
Sekretær hadde med årsrapporten 2009. Den ble delt ut til medlemmene som var 
tilstede. Hun ba de fremmøtte lese den og event. komme med kommentarer. Den vil bli 
gjennomgått på neste møte for godkjenning.. 
 
Etter loddtrekning og fordeling av gevinster, avsluttet Jan kvelden og ønsket alle vel 
hjem. 
Vårt neste møte er hos Oseberg Lodge 13. april i Kantina til Nøtterøy Sparebank på 
Teie. Jan oppfordrer alle til å møte opp der. 
 
Britt Thorsen 
Sekretær. 
 

PRESIDENTENS HJØRNE: 
   
Hei brødre og søstre. 
  
  Våren er i anmarsj. Iallefall hvis en ser på kalenderen, som sier slutten av mars, og 
påske. Allikevel ser det ut til at vi må vente litt med å trekke fram gressklipperen. 
Snøen gir seg vel ikke før godt  ut i april i hagene våre. Heldigvis er temperaturen blitt  
til å leve med, og forhåpentlig også fyringsutgiftene for de som bruker elektrisk 
oppvarming. 
  Bowlingweek-enden i Arendal (13.-14. mars) ble en kjempefin opplevelse. Terje Vigen 
lodge var dyktig arrangør av både bowling og festen om kvelden,og Sverre Risdal 
skapte som vanlig stor stemning med sin dansemusikk. 
  Det blir ikke medlemsmøte i Turnkantina 6.april. Vi har istedet fellesmøte med 
Oseberg lodge i Bankkantina ( Teie torv) den 13. april kl. 1900. Sandar spelemannslag 
vil være underholdningsinnslag i den sosiale delen. Jeg har hørt dem flere ganger, og 
kan på det varmeste anbefale spelemannslaget som vil ta for seg "Vestfoldmusikk i 
tradisjon". Svein Aakerholt, leder av laget, er en dyktig og engasjert musiker, som vil 
fortelle om den tradisjonelle vestfoldmusikken. 
  Ellers vil jeg sende en hilsen til Nils Hanche og ønske god bedring. 
  Ha en god Påske allesammen. Ta det med ro i fjellet til dere som skal dit, og til dere 
som er hjemme nyt fridagene - så sees vi på møtet den 13. april. 
  Jan. 
 

PROSJEKT ”RINGER SOM GIR BEN Å GÅ PÅ” 
ÅRSRAPPORT 2009. 

Leveransene til prosjektet kommer fra mange forskjellige kanter av landet, fra 
skoler, barnehager, bedrifter, privatpersoner, forretninger og fra lag og 
foreninger. 
Samlebokser er satt opp i enkelte dagligvareforretninger, og disse må tømmes 
med jevnemellomrom. Det siste er at en stor samlekurv for innlevering av ringer 
er satt inn i resepsjonen til Fredriksstad Blad, og også denne må tømmes med 
jevne mellomrom. 
Avisene er ellers flinke til å ta inn stoff om ringene, og vi har i løpet av året fått 
oppslag om ”Ringene som gir ben å gå på” både i Demokraten, Fredriksstad 
Blad, Halden Arbeiderblad, Horten Avis, Eidsvoll Avis, Nordstrand Avis og m.fl.. 
Kontakt er knyttet med organisasjoner som Rotary og Sons of Norway, likeså 
med flere boligbyggelag både her hjemme og i Sverige. 
Innholdet i de forskjellige poser, esker, glass og plastikkbokser varierer fra 100% 
”rene” ringer til leveranser hvor 50% må renses fra som uegnet til bruk for vårt 
formål. 
Av ting som må renses ut er i første rekke ringer fra hermetikk av forskjellig slag, 
ølkorker, nåler, spiker og skruer, mellomleggsskiver, kuler fra kulelager,  
sikkerhetsnåler, binders i alle størrelser, forskjellige merker, nøkkelringer, og 
m.m.m. Og det forekommer at det dukker opp noen mynter, norske som 
utenlandske! – Verdien puttes på sparebøssa for ”lommerusk”. 
Prosjektet er arbeidskrevende, og på årsbasis vil jeg uten å overdrive påstå at 
jeg bruke minst 60-70 timer ved rensebordet. 
Alle rensede ringer samles i solide plastsekker, som fåes kjøpt i et 
byggevarefirma. 
Det er løpet av året mottatt mer enn 450 kilo, men etter å ha renset bort alt som 
ikke er ringer fra øl- og leskedrikkbokser er det igjen noe mer enn 390 kilo, en 
forbedring på nesten 100% fra forrige år. Dårligste måned var februar, hvor det 
bare ble levert inn 3 kilo, mens det i desember ble mottatt 85 kilo med rene 
ringer. 
Fortsettes andre steder i avisen…….. 
 
MÅNEDENS BLØTE: 

 
Astronaut Takes Blame for Gas in Spacecraft  
(That's what he gets for eating those canned beans! ) 

 
 
 

REDAKTØREN TAKKER SÅ MYE FOR DEN FLOTTE 
BLOMSTERHILSENEN I FORBINDELSE MED MIN MORS BORTGANG . 



 
Wilfred minnet om grasrotandelen fra Norsk Tipping hvis noen ville delta her. 
 
Slektsforskning – DIS medlemskap. 
Wilfred som er medlem her, skal undersøke om et medlem i avdelingen i Vestfold kan 
komme på vårt mai-møte. 
 
Jan avsluttet forretningsmøtet og Bjarne ønsket fred og harmoni for lodgen vår. 
 
Kari hadde ordnet med kaffe og deilig eplekake med vaniljekrem, og mens vi koste oss 
med dette, snakket Jan litt mer om trafikkbilder og kjøremønster. (Første delen hadde 
han på februarmøtet) 
 
Sekretær hadde med årsrapporten 2009. Den ble delt ut til medlemmene som var 
tilstede. Hun ba de fremmøtte lese den og event. komme med kommentarer. Den vil bli 
gjennomgått på neste møte for godkjenning.. 
 
Etter loddtrekning og fordeling av gevinster, avsluttet Jan kvelden og ønsket alle vel 
hjem. 
Vårt neste møte er hos Oseberg Lodge 13. april i Kantina til Nøtterøy Sparebank på 
Teie. Jan oppfordrer alle til å møte opp der. 
 
Britt Thorsen 
Sekretær. 
 

PRESIDENTENS HJØRNE: 
   
Hei brødre og søstre. 
  
  Våren er i anmarsj. Iallefall hvis en ser på kalenderen, som sier slutten av mars, og 
påske. Allikevel ser det ut til at vi må vente litt med å trekke fram gressklipperen. 
Snøen gir seg vel ikke før godt  ut i april i hagene våre. Heldigvis er temperaturen blitt  
til å leve med, og forhåpentlig også fyringsutgiftene for de som bruker elektrisk 
oppvarming. 
  Bowlingweek-enden i Arendal (13.-14. mars) ble en kjempefin opplevelse. Terje Vigen 
lodge var dyktig arrangør av både bowling og festen om kvelden,og Sverre Risdal 
skapte som vanlig stor stemning med sin dansemusikk. 
  Det blir ikke medlemsmøte i Turnkantina 6.april. Vi har istedet fellesmøte med 
Oseberg lodge i Bankkantina ( Teie torv) den 13. april kl. 1900. Sandar spelemannslag 
vil være underholdningsinnslag i den sosiale delen. Jeg har hørt dem flere ganger, og 
kan på det varmeste anbefale spelemannslaget som vil ta for seg "Vestfoldmusikk i 
tradisjon". Svein Aakerholt, leder av laget, er en dyktig og engasjert musiker, som vil 
fortelle om den tradisjonelle vestfoldmusikken. 
  Ellers vil jeg sende en hilsen til Nils Hanche og ønske god bedring. 
  Ha en god Påske allesammen. Ta det med ro i fjellet til dere som skal dit, og til dere 
som er hjemme nyt fridagene - så sees vi på møtet den 13. april. 
  Jan. 
 

PROSJEKT ”RINGER SOM GIR BEN Å GÅ PÅ” 
ÅRSRAPPORT 2009. 

Leveransene til prosjektet kommer fra mange forskjellige kanter av landet, fra 
skoler, barnehager, bedrifter, privatpersoner, forretninger og fra lag og 
foreninger. 
Samlebokser er satt opp i enkelte dagligvareforretninger, og disse må tømmes 
med jevnemellomrom. Det siste er at en stor samlekurv for innlevering av ringer 
er satt inn i resepsjonen til Fredriksstad Blad, og også denne må tømmes med 
jevne mellomrom. 
Avisene er ellers flinke til å ta inn stoff om ringene, og vi har i løpet av året fått 
oppslag om ”Ringene som gir ben å gå på” både i Demokraten, Fredriksstad 
Blad, Halden Arbeiderblad, Horten Avis, Eidsvoll Avis, Nordstrand Avis og m.fl.. 
Kontakt er knyttet med organisasjoner som Rotary og Sons of Norway, likeså 
med flere boligbyggelag både her hjemme og i Sverige. 
Innholdet i de forskjellige poser, esker, glass og plastikkbokser varierer fra 100% 
”rene” ringer til leveranser hvor 50% må renses fra som uegnet til bruk for vårt 
formål. 
Av ting som må renses ut er i første rekke ringer fra hermetikk av forskjellig slag, 
ølkorker, nåler, spiker og skruer, mellomleggsskiver, kuler fra kulelager,  
sikkerhetsnåler, binders i alle størrelser, forskjellige merker, nøkkelringer, og 
m.m.m. Og det forekommer at det dukker opp noen mynter, norske som 
utenlandske! – Verdien puttes på sparebøssa for ”lommerusk”. 
Prosjektet er arbeidskrevende, og på årsbasis vil jeg uten å overdrive påstå at 
jeg bruke minst 60-70 timer ved rensebordet. 
Alle rensede ringer samles i solide plastsekker, som fåes kjøpt i et 
byggevarefirma. 
Det er løpet av året mottatt mer enn 450 kilo, men etter å ha renset bort alt som 
ikke er ringer fra øl- og leskedrikkbokser er det igjen noe mer enn 390 kilo, en 
forbedring på nesten 100% fra forrige år. Dårligste måned var februar, hvor det 
bare ble levert inn 3 kilo, mens det i desember ble mottatt 85 kilo med rene 
ringer. 
Fortsettes andre steder i avisen…….. 
 
MÅNEDENS BLØTE: 

 
Astronaut Takes Blame for Gas in Spacecraft  
(That's what he gets for eating those canned beans! ) 

 
 
 

REDAKTØREN TAKKER SÅ MYE FOR DEN FLOTTE 
BLOMSTERHILSENEN I FORBINDELSE MED MIN MORS BORTGANG . 



 BOKSRINGER FORTSETTES: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sident  

 
 
 
 
 
 
Tilstede: Jan, Bjørn, Britt Bjarne, Kari Wilfred og Vidar. 
 
Jan ønsket velkommen og vi sang de tre nasjonalsangene. 
 
Navneopprop av offiserene. Nils er syk og var ikke tilstede. 
 
Ingen søknader om medlemsskap. 
 
Ingen melding fra våre komiteer. 
 
Iflg. medlemssekretær Wilfred Aasheim har 24 medlemmer betalt kontingent. 2 
medlemmer har ikke betalt pr. dato. 
 
Sekretær leste referat fra forrige møte. Godkjent uten anmerkninger. 
 
Kasserers rapport ble godkjent uten anmerkninger. 
Årsregnskapet ble undertegnet og sendes Hovedkontoret og D-8 styret. 
 
Korrespondanse: 
 
Brev fra Terje Viken Lodge ang. bowling i Arendal 13.-14. mars. Jan minnet om priser og 
tilbud. 
 
Brev fra Viking Lodge ang, annonse/hilsen i kongressprogrammet. 
Annonse til kr. 500,- ble foreslått og innvilget. Wilfred Aasheim gir Viking Lodge beskjed. 
Fra Thoralf Haugland ang. kongresspakken, bestilling av hotellrom og sightseeing. 
 
Jan sender mail til Bjarne for overføring av tilskudd kr. 5.000,- fra lodgen til oss. 
 
 Forslag som ønskes tatt opp på kongressen, må være sendt inn til D-8 sekretær Odd 
Harald Olsen  innen 10. april. 
 
Vi har nå sagt opp postboksen, og all post sendes nå til presidenten. 
 
Presidenten i Oseberg Lodge har fått ny e-mailadresse: tor-trol@online.no 
 
Vi har mottatt en hilsen fra Norman Arntzen, Hartford Lodge. Han hadde sett bilde av 
styret for 2010 i Viking Magazin for mars, og ønsket oss lykke til med videre arbeide. 
 
Grillmøtet vårt 3. august vil være i MC-klubbens lokale på Helland, Nykirke. 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE: 
 
                               Medlemsmøte 02.03.2010 kl. 19:00 
                                     Sted:      Turnkantina, Holtanhallen. 
                                     Tilstede: 7 medlemmer. 
 

 
Demokraten 
 

 
 
Nordskogen skole, Horten leverte 18 kilo 
Halden Arbeiderblad 



 
 BOKSRINGER FORTSETTES: 
 

 
 

Halden Arbeiderblad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Fredrikstad 27 04 84 

God bedring ønskes Nils 
Hanche fra oss alle. 



Til: 
 
«Etternavn» «Fornavn» 
«Adresselinje_1» 
«Poststed» 
 
MØTEPLAN FOR ÅR 2010 
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2010. 
DATO ARRANGEMENT STED 
13 APRIL Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie 

torv 
04  MAI ”BURSDAG/POTLUCK” Turnkantina, Holtan 
01 JUNI BUESKYTING Bueskytterne, Fyllinga 
04 JULI FROGNERPARKEN FROGNERPARKEN 
03 AUGUST GRILL-MØTE Sted angis senere 
14 SEPTEMBER Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie torv 
05 OKTOBER VALG AV STYRE Turnkantina, Holtan 
13 NOVEMBER THANKSGIVING/OSEB. SPEIDERHYTTA EIK 
04 DESEMBER JULEBORD SJØMANNSFORENINGEN 
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Tirsdag 13. April 

 
Fellesmøte med Oseberg Lodge. 

Sparebankens kantine, Teie torg   
kl. 19:00 

 Forretningsmøte 
 Underholdning av Sandar 

Spelemannslag 
 Foredrag om ”Vestfoldmusikk i 

tradisjon”. 
 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

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 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.


