
Til: 
 

«Etternavn» «Fornavn» 

«Adresselinje_1» 

«Poststed» 
 

MØTEPLAN FOR ÅR 2011 
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2011. 
DATO ARRANGEMENT STED 

12 april Fellesmøte Oseberg Sparebankens kantine, Teie 
torg 

03 mai Stiftelsesfeiring-Eddie 
Ferreira-Mississippituren 

Turnkantina, Holtanskolen 

07 juni Bueskyting Bueskytterne, Fyllinga  
03? juli 4th of July feiring Frognerparken 
09 august Grillaften  MC-klubben, Nykirke 
13 september Fellesmøte Oseberg Sparebankens kantine, Teie torg 
04 oktober Medlemsmøte-valg Turnkantina, Holtanskolen 
05 november Thanksgiving/Oseberg Speiderhytta, Eik 
03 desember Julebord Sjømannsforeningen 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

Medlemsavis for  
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Paaschesgt. 1A  
3183 Horten 

 

 

 
 

 

 
Årgang 18 Nummer 3 

 

MARS 2011 
 

 
 

 
Tirsdag 12. April 

 
Fellesmøte med Oseberg 

Sparebankens kantine, Teie torg            
kl. 19:00 

 Forretningsmøte 
 Sosialt samvær. 
 Film/Lysbilder. Kåseri om USA. 
 Kaffe med noe attåt 
 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 2011 

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. 
 

mailto:waa@wilfredaasheim.com
mailto:wilfred.aasheim@akersolutions.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Bowling  
 
Fredag 25/2 var medlemmer fra Oseberg og Edvard Munch Lodger samlet til 
den årlige bowlingkvelden. Vinterferie og sykdom gjorde nok sitt til at vi var noe 
færre enn vanlig, men stemningen både på banen og blant supporterne var 
gode. Og etterpå samlet alle seg på Redningen til god mat og drikke, hyggelig 
selskap og for noen også en liten påskjønnelse.  
 
Resultater (sammenlagt/beste enkeltserie):  
 
Damer: Else Mari Christiansen 467/166 2) Solveig S. Kjønnerød 433/156.  
 
Herrer: Arild Hassum 451/170 2) Martin Bjerkgård 444/166 3) Sven-A. 
Kjønnerød 395/164 4) Birger Las-sen 374/148 5) Jan Thorsen 309/116 6) Martin 
Hassum 304/113 7) Wilfred Aasheim 245/91. Siden vi her deltar etter det 
olympiske motto: viktigere å delta enn å vinne, ble premieringen foretatt ved 
loddtrekning: og de heldige vinnerne var Solveig S. Kjønnerød, Sven-Anders 
Kjønnerød og Wilfred Aasheim. 
 
Kilde: Referatet sto i marsutgaven av Oseberg Avis. 
 
Månedens bløte : 
 
Gårdsarbeid 
En bonde som kjøpte seg en svært forfallen gård, hadde mye  
arbeid med å få den i drivverdig stand igjen. 
 
Da bonden etter års slit hadde fått gården sin i  
mønstergyldig stand, kom presten i bygden på besøk, han  
hadde hørt om denne flinke bonden i prestegjeldet. 
 
Bonden og presten ruslet rundt på åker og eng, og bonden  
skrytte fælt overfor presten om hvor flink og arbeidssom  
han hadde vært.  
 
Presten syntes dette ble vel mye selvskryt av bonden, så  
idet han ser mot himmelen og peker dit, sier han, - Ja,  
min kjære Ole, De må da komme ihu den ting at dere har jo  
vært to om dette verket. 
 
- Ja, sant nok, svarer Ole, - men presten skulle sett  
hvordan gården så ut den gang vår herre drev den alene! 

                            President 
                             Jan W. 
                             Thorsen 
 
                                   Paaschegt. 1 A 
                                    3183 Horten 
 
 
Tlf. 33 04 19 70 
e-mail: jwth@online.no 
 
Visepresident  Bjørn Kristiansen 
Grønligata 17 C 
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@online.no 
 
Kasserer/Medl. sekr. Bjarne Rolland 
Jernbanegt. 34 
3187 Horten  Tlf. 33 04 22 49 
e-mail: bjarne.rolland@hive.no  
 
Aktivitetsleder Kari Auli 
Grønligata 17C 
3188 Horten  Tlf. 33 04 51 46 
 
Tillitsvalgt 1 Nils L. Hanche 
Gannestadveien 7, Leil. 106 
3174 Horten  Tlf. 33 04 78 27 
 
Marshall Vidar Steen-Hansen 
Valhallveien 5 A 
3179 Åsgårdstrand  Tlf. 33 08 12 92 
e-mail: vid-stee@online.no 
 
Redaktør /  Webmaster. 
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: 
 

 

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/ 

 
 

 

 

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

Datter i Spania 
 

To bergensdamer møttes på Fisketorget i 

Bergen. Den ene spør den andre, - Kor 

går det no med hon datteren din så e 

gift i Spanien? 

 

- Okk nei du, det går ikkje så godt, du 

skjønner det at  

pesetasen står så dårlig. 

 

- Seie du det, e det en sånn gammel 

mann hon e gift med då? 

 
 

mailto:vid-stee@online.no
http://www.sonsofnorway.no/
http://www.sonsofnorway.com/
http://www.nor-bu.org/


Månedens visdomsord : 
 
The mayonnaise jar and 2 cups of coffee 
 
When things in your life seem almost too much to handle, when 24 hours in a day are 
not enough, remember the mayonnaise jar and the 2 cups of coffee.  
 
A professor stood before his philosophy class and had some items in front of him. 
When the class began, he wordlessly picked up a very large and empty mayonnaise jar 
and proceeded to fill it with golf balls. He then asked the students if the jar was full.  
They agreed that it was.  
 
The professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook 
the jar lightly. The pebbles rolled into the open areas between the golf balls. He then 
asked the students again if the jar was full. They agreed it was.  
 
The professor next picked up a box of sand and poured it into the jar. Of course, the 
sand filled up everything else. He asked once more if the jar was full. The students 
responded with an unanimous "yes."  
 
The professor then produced two cups of coffee from under the table and poured the 
entire contents into the jar, effectively filling the empty space between the sand. The 
students laughed.  
 
"Now," said the professor as the laughter subsided,  
"I want you to recognize that this jar represents your life. The golf balls are the 
important things--- your family, your health, your friends and your favorite passions---
and if everything else was lost and only they remained , your life would still be full.  
 
The pebbles are the other things that matter like your job, your house and your car.  
 
The sand is everything else---the small stuff. If you put the sand into the jar first," he 
continued, there is no room for the pebbles or the golf balls. The same goes for life. If 
you spend all your time and energy on the small stuff you will never have room for the 
things that are important to you.  
 
"Pay attention to the things that are critical to your happiness. Play with your children. 
Spend time with your parents. Visit with grandparents. Take time to get medical  
checkups. Take your spouse out to dinner. Play another 18. There will always be time 
to clean the house and fix the disposal.  
Take care of the golf balls first---the things that really matter. Set your priorities. The 
rest is just sand."  
 
One of the students raised her hand and inquired what the coffee represented. The 
professor smiled.  
"I'm glad! you asked. It just goes to show you that no matter how full your life may 
seem, there's always room for a couple of cups of coffee with a friend." 
 

ent  

 
 
 
 
 
  
Tilstede: Jan w. Thorsen, Bjørn Kristiansen, Britt Thorsen, Bjarne Rolland, Kari 
Auli, Vidar Steen Hansen, Brit Gjertsen, Wilfred og Inger Aasheim, Liv Sollum, 
Gunn Borge, Eddy Ferreira. Gjester fra Oseberg lodge: Torild Trolsrud, Solveig 
og Sven Anders Kjønnerød, Kari og Martin Bjørkgård, Else-Mari Christiansen. 
 
Jan åpnet møtet og ønsket velkommen. En spesiell ”velkommen hjem hilsen” til 
Eddy Ferreira som har rodd 2400 km på Mississippi i USA, våre venner fra 
Oseberg Lodge og kveldens kåsør Terje Torbjørnsen fra Lokalhistorisk Senter 
på K.J.V. 
 
Vi sang våre tre nasjonalsanger. 
 
Ingen søknader om medlemsskap. 
 
Sekretærs årsberetning godkjent uten anmerkninger. 
 
Jan refererte brev fra D8-president Odd Harald Olsen. 
 
Roald Amundsen Lodge er lagt ned. 
 
Invitasjon fra Haugaland Lodge om kombinert lodgetreff og 20-årsjubileum 
lørdag 04. juni 2011. Påmelding innen 15. mai. 2011.03.21 
 
Informasjon om ”Camp Little Amerika” for barn fra 9-12 år, på Vangen Leirskole 
utenfor Oslo i tiden 24-30. juli 2011. Pris pr. deltager. Kr. 3.500,00. For 
medlemmer av Sons of Norway gir D8 kr. 500.00 i støtte. Søknad om støtte kan 
også sendes din lokale lodge. Mer informasjon fåes hos sekretæren.  
 
Invitasjon fra ”Bike for Peace” v/ Thor Bærland, Reise med den Transsibiriske 
jernbanen fra Moskva til Beijing i tiden 10-28 juli 2011. 
 
Rapport fra International Convention 2010 fra sekretæren Audun Gythfeldt. 
 
Kasserers rapport ble godkjent uten anmerkning. 
Kasserers årsrapport ble også godkjent uten anmerkninger. Kopi av rapporten 
ble sendt til Minneapolis 01. mars 2011 pr mail. 

REFERAT Fra MEDLEMSMØTE: 

 

                               Medlemsmøte 01.03.2011 kl. 19:00 
                                     Sted:      Turnkantina, Holtanskolen. 
                                     Tilstede: 12 medlemmer og 6 gjester. 
 



 
Mottatt brev med søknadsskjema for ”Lodge of the year.”  
 
Neste møte er hos Oseberg Lodge hvor Dis kommer og fortsetter 
m/slektsforskning i USA. (Fortsettelse av foredraget de holdt hos oss i mai 
2010) 
 
Diverse newsletters ble lagt fram. 
 
Forretningsmøtet ble avsluttet kl. 19.30 med Bjarnes ønske om at fred og 
harmoni må råde i lodgen. 
 
Kveldens kåsør Terje Thorbjørnsen skulle fortelle om Marinens Hovedverft 
som senere ble til Horten Verft. 
Han holdt et både spennende og interessant kåseri om ”Vervens” historie 
ledsaget av flotte bilder.  
 
Terje tok en pause i sitt kåseri og vi serverte kaffe og kaker. Praten gikk som 
vanlig livlig og åresalget gikk unna.  
 
Vårt medlem Eddy Ferreira fortalte litt om sin tur nedover Mississippi sammen 
med sin kamerat Jan Brønnick. De rodde 2400 km (ca. 1mill.åretak) passerte 
9 dammer og 27 sluser. De kommer på vårt maimøte for å fortelle om sine 
opplevelser og vise bilder fra turen. Så hold av datoen 03. mai og la oss alle 
møte opp for å høre om den flotte turen og alle opplevelsene de hadde på 
veien. Da vi skal servere snitter på dette møtet trenger vi å vite hvor mange 
som kommer, så ta kontakt med styret og meld deg på. Bruk gjerne vår 
mailadresse som er:  jwth@online.no  
 
Terje tok så ordet igjen og avsluttet med en flott kavalkade med bilder fra 
forskjellige avdelinger og mange av båtene som gikk fra beddinga ”innafor” 
som vi sa. Han ble takket av Jan som overrakte ham et krus med Edvard 
Munchs navn og logo på og også en liten gave til Lokalhistorisk Senter, som 
ligger på Karljohansvern. Et besøk her kan sterkt anbefales. 
 
Det skulle også trekkes årer før vi gikk fra hverandre og fine gevinster ble delt 
ut.  
 
Jan takket for for en fin kveld og ønsket alle vel hjem. 
 
Neste møte er fellesmøte hos Oseberg lodge 12. april i kantina til Nøtterøy 
Sparebank. 
 
Britt Thorsen, Sekretær 

Presidentens hjørne : 
 
  Hei brødre og søstre. 
  

         Marsmåneden er på hell. Etter en lang kald snørik vinter er vi endelig 
kommet til dagen da almanakken sier klart fra at nå er vinteren over for denne 
gang. Eller er den det ? Riktignok skal klokken stilles fram en time, men det er 
allikevel en måned igjen til Påsken er over. Jeg tror nok vi må belage oss på 
"vinter" i lang tid ennå, men det er jo positivt at dagene er blitt merkbart lengere. 
        Vårt siste medlemsmøte ble godt besøkt. Mange av Osebergs medlemmer 
hadde tatt veien til Horten for å høre Terje Thorbjørnsen fra Lokalhistorisk 
Museum kåsere om Marinens Hovedverft. Det ble en særdeles hyggelig kveld. 
Terje er svært engasjert og dyktig og har et enormt bildematriell til disposisjon 
samtidig som de har et godt samarbeid med Marinemuseet. 
         Blandt våre medlemmer denne kvelden var også Eddi Ferreira, som er 
maimånedens kåsør. Sammen med Jan Brønnich skal han ta oss med på turen 
de gjorde nedover Mississippi. Denne kvelden, som også er en markering av 
Lodgens 17. år i SON, vil kreve påmelding på grunn av bevertning, men det 
kommer vi tilbake til i neste nummer av "Skriket". 
         Aprilmøtet, ( den 12. ) blir også i år et fellesmøte med Oseberg Lodge i 
Nøtterø Sparebanks kantine (Teie Torv). Møtet begynner kl. 1900.  Temaet vil bli 
film og lysbilder ledsaget av kåseri om USA. Trenger du skyss, - ring 
undertegnede. 
         Oseberg Lodge hadde på marsmøtet besøk av de samme to 
representantene fra DIS-Vestfold, som var hos oss i høst. Fem fra vår Lodge var 
tilstede.Dette ble en vidreføring i slektsgranskning av to meget engasjerte herrer, 
som ønsket samarbeid med SON.  Allerede 17.mars var Svend A. og Solveig 
Kjønnerød på plass på Stokke bygdetun og holdt et meget informativt og 
engasjert foredrag om SON. Britt og jeg var der som moralsk støtte og 
medlemmer i DIS. 
Tilslutt en påminnelse. Fortsett å samle frimerker til TUBFRIM og  disse ringene 
på øl/mineralvannsboksene til Calle i Fredrikstad. Det er gode formål !! 
Vi sees hos Oseberg den 12. april. 
Jan. 
 
Intelligence 
 

Little Johnny went up to his father and asked,  

"Dad, where did all of my intelligence come from?" 

 

Johnny's father replied,  

"Well, son, you must have gotten it from your mother, 

'cause I still have mine." 



 
Mottatt brev med søknadsskjema for ”Lodge of the year.”  
 
Neste møte er hos Oseberg Lodge hvor Dis kommer og fortsetter 
m/slektsforskning i USA. (Fortsettelse av foredraget de holdt hos oss i mai 
2010) 
 
Diverse newsletters ble lagt fram. 
 
Forretningsmøtet ble avsluttet kl. 19.30 med Bjarnes ønske om at fred og 
harmoni må råde i lodgen. 
 
Kveldens kåsør Terje Thorbjørnsen skulle fortelle om Marinens Hovedverft 
som senere ble til Horten Verft. 
Han holdt et både spennende og interessant kåseri om ”Vervens” historie 
ledsaget av flotte bilder.  
 
Terje tok en pause i sitt kåseri og vi serverte kaffe og kaker. Praten gikk som 
vanlig livlig og åresalget gikk unna.  
 
Vårt medlem Eddy Ferreira fortalte litt om sin tur nedover Mississippi sammen 
med sin kamerat Jan Brønnick. De rodde 2400 km (ca. 1mill.åretak) passerte 
9 dammer og 27 sluser. De kommer på vårt maimøte for å fortelle om sine 
opplevelser og vise bilder fra turen. Så hold av datoen 03. mai og la oss alle 
møte opp for å høre om den flotte turen og alle opplevelsene de hadde på 
veien. Da vi skal servere snitter på dette møtet trenger vi å vite hvor mange 
som kommer, så ta kontakt med styret og meld deg på. Bruk gjerne vår 
mailadresse som er:  jwth@online.no  
 
Terje tok så ordet igjen og avsluttet med en flott kavalkade med bilder fra 
forskjellige avdelinger og mange av båtene som gikk fra beddinga ”innafor” 
som vi sa. Han ble takket av Jan som overrakte ham et krus med Edvard 
Munchs navn og logo på og også en liten gave til Lokalhistorisk Senter, som 
ligger på Karljohansvern. Et besøk her kan sterkt anbefales. 
 
Det skulle også trekkes årer før vi gikk fra hverandre og fine gevinster ble delt 
ut.  
 
Jan takket for for en fin kveld og ønsket alle vel hjem. 
 
Neste møte er fellesmøte hos Oseberg lodge 12. april i kantina til Nøtterøy 
Sparebank. 
 
Britt Thorsen, Sekretær 

Presidentens hjørne : 
 
  Hei brødre og søstre. 
  

         Marsmåneden er på hell. Etter en lang kald snørik vinter er vi endelig 
kommet til dagen da almanakken sier klart fra at nå er vinteren over for denne 
gang. Eller er den det ? Riktignok skal klokken stilles fram en time, men det er 
allikevel en måned igjen til Påsken er over. Jeg tror nok vi må belage oss på 
"vinter" i lang tid ennå, men det er jo positivt at dagene er blitt merkbart lengere. 
        Vårt siste medlemsmøte ble godt besøkt. Mange av Osebergs medlemmer 
hadde tatt veien til Horten for å høre Terje Thorbjørnsen fra Lokalhistorisk 
Museum kåsere om Marinens Hovedverft. Det ble en særdeles hyggelig kveld. 
Terje er svært engasjert og dyktig og har et enormt bildematriell til disposisjon 
samtidig som de har et godt samarbeid med Marinemuseet. 
         Blandt våre medlemmer denne kvelden var også Eddi Ferreira, som er 
maimånedens kåsør. Sammen med Jan Brønnich skal han ta oss med på turen 
de gjorde nedover Mississippi. Denne kvelden, som også er en markering av 
Lodgens 17. år i SON, vil kreve påmelding på grunn av bevertning, men det 
kommer vi tilbake til i neste nummer av "Skriket". 
         Aprilmøtet, ( den 12. ) blir også i år et fellesmøte med Oseberg Lodge i 
Nøtterø Sparebanks kantine (Teie Torv). Møtet begynner kl. 1900.  Temaet vil bli 
film og lysbilder ledsaget av kåseri om USA. Trenger du skyss, - ring 
undertegnede. 
         Oseberg Lodge hadde på marsmøtet besøk av de samme to 
representantene fra DIS-Vestfold, som var hos oss i høst. Fem fra vår Lodge var 
tilstede.Dette ble en vidreføring i slektsgranskning av to meget engasjerte herrer, 
som ønsket samarbeid med SON.  Allerede 17.mars var Svend A. og Solveig 
Kjønnerød på plass på Stokke bygdetun og holdt et meget informativt og 
engasjert foredrag om SON. Britt og jeg var der som moralsk støtte og 
medlemmer i DIS. 
Tilslutt en påminnelse. Fortsett å samle frimerker til TUBFRIM og  disse ringene 
på øl/mineralvannsboksene til Calle i Fredrikstad. Det er gode formål !! 
Vi sees hos Oseberg den 12. april. 
Jan. 
 
Intelligence 
 

Little Johnny went up to his father and asked,  

"Dad, where did all of my intelligence come from?" 

 

Johnny's father replied,  

"Well, son, you must have gotten it from your mother, 

'cause I still have mine." 



Månedens visdomsord : 
 
The mayonnaise jar and 2 cups of coffee 
 
When things in your life seem almost too much to handle, when 24 hours in a day are 
not enough, remember the mayonnaise jar and the 2 cups of coffee.  
 
A professor stood before his philosophy class and had some items in front of him. 
When the class began, he wordlessly picked up a very large and empty mayonnaise jar 
and proceeded to fill it with golf balls. He then asked the students if the jar was full.  
They agreed that it was.  
 
The professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook 
the jar lightly. The pebbles rolled into the open areas between the golf balls. He then 
asked the students again if the jar was full. They agreed it was.  
 
The professor next picked up a box of sand and poured it into the jar. Of course, the 
sand filled up everything else. He asked once more if the jar was full. The students 
responded with an unanimous "yes."  
 
The professor then produced two cups of coffee from under the table and poured the 
entire contents into the jar, effectively filling the empty space between the sand. The 
students laughed.  
 
"Now," said the professor as the laughter subsided,  
"I want you to recognize that this jar represents your life. The golf balls are the 
important things--- your family, your health, your friends and your favorite passions---
and if everything else was lost and only they remained , your life would still be full.  
 
The pebbles are the other things that matter like your job, your house and your car.  
 
The sand is everything else---the small stuff. If you put the sand into the jar first," he 
continued, there is no room for the pebbles or the golf balls. The same goes for life. If 
you spend all your time and energy on the small stuff you will never have room for the 
things that are important to you.  
 
"Pay attention to the things that are critical to your happiness. Play with your children. 
Spend time with your parents. Visit with grandparents. Take time to get medical  
checkups. Take your spouse out to dinner. Play another 18. There will always be time 
to clean the house and fix the disposal.  
Take care of the golf balls first---the things that really matter. Set your priorities. The 
rest is just sand."  
 
One of the students raised her hand and inquired what the coffee represented. The 
professor smiled.  
"I'm glad! you asked. It just goes to show you that no matter how full your life may 
seem, there's always room for a couple of cups of coffee with a friend." 
 

ent  

 
 
 
 
 
  
Tilstede: Jan w. Thorsen, Bjørn Kristiansen, Britt Thorsen, Bjarne Rolland, Kari 
Auli, Vidar Steen Hansen, Brit Gjertsen, Wilfred og Inger Aasheim, Liv Sollum, 
Gunn Borge, Eddy Ferreira. Gjester fra Oseberg lodge: Torild Trolsrud, Solveig 
og Sven Anders Kjønnerød, Kari og Martin Bjørkgård, Else-Mari Christiansen. 
 
Jan åpnet møtet og ønsket velkommen. En spesiell ”velkommen hjem hilsen” til 
Eddy Ferreira som har rodd 2400 km på Mississippi i USA, våre venner fra 
Oseberg Lodge og kveldens kåsør Terje Torbjørnsen fra Lokalhistorisk Senter 
på K.J.V. 
 
Vi sang våre tre nasjonalsanger. 
 
Ingen søknader om medlemsskap. 
 
Sekretærs årsberetning godkjent uten anmerkninger. 
 
Jan refererte brev fra D8-president Odd Harald Olsen. 
 
Roald Amundsen Lodge er lagt ned. 
 
Invitasjon fra Haugaland Lodge om kombinert lodgetreff og 20-årsjubileum 
lørdag 04. juni 2011. Påmelding innen 15. mai. 2011.03.21 
 
Informasjon om ”Camp Little Amerika” for barn fra 9-12 år, på Vangen Leirskole 
utenfor Oslo i tiden 24-30. juli 2011. Pris pr. deltager. Kr. 3.500,00. For 
medlemmer av Sons of Norway gir D8 kr. 500.00 i støtte. Søknad om støtte kan 
også sendes din lokale lodge. Mer informasjon fåes hos sekretæren.  
 
Invitasjon fra ”Bike for Peace” v/ Thor Bærland, Reise med den Transsibiriske 
jernbanen fra Moskva til Beijing i tiden 10-28 juli 2011. 
 
Rapport fra International Convention 2010 fra sekretæren Audun Gythfeldt. 
 
Kasserers rapport ble godkjent uten anmerkning. 
Kasserers årsrapport ble også godkjent uten anmerkninger. Kopi av rapporten 
ble sendt til Minneapolis 01. mars 2011 pr mail. 

REFERAT Fra MEDLEMSMØTE: 

 

                               Medlemsmøte 01.03.2011 kl. 19:00 
                                     Sted:      Turnkantina, Holtanskolen. 
                                     Tilstede: 12 medlemmer og 6 gjester. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Bowling  
 
Fredag 25/2 var medlemmer fra Oseberg og Edvard Munch Lodger samlet til 
den årlige bowlingkvelden. Vinterferie og sykdom gjorde nok sitt til at vi var noe 
færre enn vanlig, men stemningen både på banen og blant supporterne var 
gode. Og etterpå samlet alle seg på Redningen til god mat og drikke, hyggelig 
selskap og for noen også en liten påskjønnelse.  
 
Resultater (sammenlagt/beste enkeltserie):  
 
Damer: Else Mari Christiansen 467/166 2) Solveig S. Kjønnerød 433/156.  
 
Herrer: Arild Hassum 451/170 2) Martin Bjerkgård 444/166 3) Sven-A. 
Kjønnerød 395/164 4) Birger Las-sen 374/148 5) Jan Thorsen 309/116 6) Martin 
Hassum 304/113 7) Wilfred Aasheim 245/91. Siden vi her deltar etter det 
olympiske motto: viktigere å delta enn å vinne, ble premieringen foretatt ved 
loddtrekning: og de heldige vinnerne var Solveig S. Kjønnerød, Sven-Anders 
Kjønnerød og Wilfred Aasheim. 
 
Kilde: Referatet sto i marsutgaven av Oseberg Avis. 
 
Månedens bløte : 
 
Gårdsarbeid 
En bonde som kjøpte seg en svært forfallen gård, hadde mye  
arbeid med å få den i drivverdig stand igjen. 
 
Da bonden etter års slit hadde fått gården sin i  
mønstergyldig stand, kom presten i bygden på besøk, han  
hadde hørt om denne flinke bonden i prestegjeldet. 
 
Bonden og presten ruslet rundt på åker og eng, og bonden  
skrytte fælt overfor presten om hvor flink og arbeidssom  
han hadde vært.  
 
Presten syntes dette ble vel mye selvskryt av bonden, så  
idet han ser mot himmelen og peker dit, sier han, - Ja,  
min kjære Ole, De må da komme ihu den ting at dere har jo  
vært to om dette verket. 
 
- Ja, sant nok, svarer Ole, - men presten skulle sett  
hvordan gården så ut den gang vår herre drev den alene! 

                            President 
                             Jan W. 
                             Thorsen 
 
                                   Paaschegt. 1 A 
                                    3183 Horten 
 
 
Tlf. 33 04 19 70 
e-mail: jwth@online.no 
 
Visepresident  Bjørn Kristiansen 
Grønligata 17 C 
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@online.no 
 
Kasserer/Medl. sekr. Bjarne Rolland 
Jernbanegt. 34 
3187 Horten  Tlf. 33 04 22 49 
e-mail: bjarne.rolland@hive.no  
 
Aktivitetsleder Kari Auli 
Grønligata 17C 
3188 Horten  Tlf. 33 04 51 46 
 
Tillitsvalgt 1 Nils L. Hanche 
Gannestadveien 7, Leil. 106 
3174 Horten  Tlf. 33 04 78 27 
 
Marshall Vidar Steen-Hansen 
Valhallveien 5 A 
3179 Åsgårdstrand  Tlf. 33 08 12 92 
e-mail: vid-stee@online.no 
 
Redaktør /  Webmaster. 
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: 
 

 

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/ 

 
 

 

 

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

Datter i Spania 
 

To bergensdamer møttes på Fisketorget i 

Bergen. Den ene spør den andre, - Kor 

går det no med hon datteren din så e 

gift i Spanien? 

 

- Okk nei du, det går ikkje så godt, du 

skjønner det at  

pesetasen står så dårlig. 

 

- Seie du det, e det en sånn gammel 

mann hon e gift med då? 

 
 

mailto:vid-stee@online.no
http://www.sonsofnorway.no/
http://www.sonsofnorway.com/
http://www.nor-bu.org/


Til: 
 

«Etternavn» «Fornavn» 

«Adresselinje_1» 

«Poststed» 
 

MØTEPLAN FOR ÅR 2011 
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2011. 
DATO ARRANGEMENT STED 

12 april Fellesmøte Oseberg Sparebankens kantine, Teie 
torg 

03 mai Stiftelsesfeiring-Eddie 
Ferreira-Mississippituren 

Turnkantina, Holtanskolen 

07 juni Bueskyting Bueskytterne, Fyllinga  
03? juli 4th of July feiring Frognerparken 
09 august Grillaften  MC-klubben, Nykirke 
13 september Fellesmøte Oseberg Sparebankens kantine, Teie torg 
04 oktober Medlemsmøte-valg Turnkantina, Holtanskolen 
05 november Thanksgiving/Oseberg Speiderhytta, Eik 
03 desember Julebord Sjømannsforeningen 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

Medlemsavis for  
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Paaschesgt. 1A  
3183 Horten 

 

 

 
 

 

 
Årgang 18 Nummer 3 

 

MARS 2011 
 

 
 

 
Tirsdag 12. April 

 
Fellesmøte med Oseberg 

Sparebankens kantine, Teie torg            
kl. 19:00 

 Forretningsmøte 
 Sosialt samvær. 
 Film/Lysbilder. Kåseri om USA. 
 Kaffe med noe attåt 
 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 2011 

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. 
 

mailto:waa@wilfredaasheim.com
mailto:wilfred.aasheim@akersolutions.com



