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
ARRANG
GEMENT
STED

06 MA
AI

”BURS
SDAG/POTLUC
CK” TURNKA
ANTINA,
HOLTAN

03 JUNI

BUESKYT
TING

29 JUNI
05 AUGU
UST
09
MBER
SEPTEM
07 OKTO
OBER
NOVEMBER
06 DESE
EMBER

FROGNER
RPARKEN
GRILL-MØ
ØTE
FELLESM
MØTE OSEBERG

BUESKYTTE
ERNE,
FYLLINGA
FROGNERP
PARKEN
KARISTUA
BANKKANTINA, TEIE TORV

VALG AV STYRE
THANKSG
GIVING/OSEB.
JULEBOR
RD

TURNKANTIINA, HOLTAN
SPEIDERHY
YTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

Gratulerrer med da
agen
den 17dee mai!
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@akersolutions.com
m

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Postboks 317
3193 Horten
Årrgang 15 Nummer 4

APR
RIL 2008
8
Org. Nr. 989
9 825 879 Brønnøy
ysund.

Tirs
sdag 6. Mai
Stiftelsesfe
eiring / Potluc
ck
Turnka
antina, Holtan
n
k 18:00
kl.

•
•

•
•

Forretnin
ngsmøte
Sosialt med
m Potluck Dinn
ner
Alle tar med
m seg det de s
selv har lyst
på å spis
se pluss litt til. Så rigges det
alt opp Buffet-style
B
og alle forsyner
seg av allt og deler med h
hverandre.
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
ekning.
til vår sedvanlige loddtre

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

Gratulerer med dagen
ønskes følgende
medlemmer:

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

Kristiansen
Aasheim
Borge
Larsen
Steen-Hansen

Bjørn
Wilfred
Gunn
Elisabeth
Jørgen
Vidar

01 05
13 05
15 05
19 05
22 05

31 05 91
07 05 94
20 05 95
31 05 97

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
SONS OF NORWAY – RYFYLKE LODGE 8-023
PROGRAM FOR TUR TIL ”DET NORSKE AMERIKA - I MIDTVESTEN”
24.september – 7. oktober 2008. (ankomst Sola 8.)

Og følgende Lodges:
Hamar Lodge 8Hamar
017
Edvard
Horten
Munch Lodge
8-019
Olav Kyrre
Bergen
Lodge 8-020
Leiv Eriksson Sandnes
Lodge 8-021

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/

Med flere besøk hos ”Ryfylkingar” frå Årdal/Hjelmeland, Strand og Suldal.
Turoperatør: Solheim Tours as, Froland
Reiseleder: Odd Harald Olsen, Sons of Norway, Ryfylke
Vi gjentar den turen i Midt-vesten som ble en stor suksess for Ryfylke lodge av Sons
of Norway i samarbeid med Solheim Tours as høsten 2004, og 2006. Til sammen har
38 delt disse opplevelsene så langt.
Rundtur i midtvesten.
Selv om denne turen er lagt opp med stoppunkter hvor det er tilknytning til
Ryfylkeregionen, vil det samtidig være representativt for emigrasjonshistorien, og
i tillegg er det rikelig med generelle turistattraksjoner. Det vil derfor være av
interesse også for deltakere utover vår egen region.
Vi gjør stopp ofte, -forteller om forhold vi kjenner til på de forskjellige stedene, og får
guiding på severdighetene. Det blir et variert program.
Vi spiser alltid frokost på en restaurant, da frokosten på overnattingsstedet ikke er
slik vi er vant med fra Europa. Men en kopp kaffe og litt å bite i finnes alltid. Med
noen få unntak kjører vi et stykke før frokost.
Noen steder blir vi påspandert måltid, hos de vi besøker. Det er en del av opplegget
at vi avtaler besøk hos eller med folk som har sine røtter i Ryfylke. Det har vist seg å
være blant høydepunktene på turene våre.

Ruta/overnatting: Minneapolis – Decorah – Viroqua/Vestby – til oktoberparaden
lørdag og overnatting deretter i Mauston – Søndag i ”Suldal” og overnatting til
mandag – Janesville – Chicago – Chicago – Ottawa – Cedar R. – Story C. –
Forest C – Minneapolis.
Utreise fra Stavanger og ankomst Minneapolis samme dag, onsdag 24.
september 2008.
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Som 18
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Som 21-åring er suksess
s... å ha sex.
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A drunk
k man who smelled like beer sat dow
wn on a subway seat
s
next
to a prie
est. The man's tie was stained, his face was plastere
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with red
d lipstick, and a ha
alf empty bottle off gin was sticking
out of his torn coat pocke
et. He opened his newspaper and began
b
reading.
After a few
f
minutes the man
m turned to the priest and asked,
"Say, Fa
ather, what cause
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n, it's caused by lo
oose living, being with cheap, wicke
ed
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ol and a contempt for your fellow ma
an."
"Well, I'll be damned," the
e drunk muttered, returning to his
paper.
The prie
est, thinking aboutt what he had said
d, nudged the ma
an and
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"I'm very
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RE
EFERAT FRA MEDLEMSMØTE
M
E:
Medlemsm
møte 01.04.200
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,, Bjørn Kristiansen
n, Liv Sollum.
Jan åpnet møtet med å ønske alle velk
kommen.
Vi ha
adde opprop av offiserer
o
og to styre
emedlemmer, Nilss Hanche og Vida
ar Steen
Hansen, var ikke tilste
ede.
De tre
t nasjonalsange
ene ble sunget.
Det var ingen søknad
der om medlemssk
kap.
Sekretærs rapport ble
e lest opp og godk
kjent.
Kass
serers rapport fra bank og kasse ble godkjent.
Pres
sidenten minnet om
o ”Camp Little Am
merica”. Detaljer ffåes hos Jan.
Cind
dy Olsen fra SON ber om økonomis
sk støtte til USA C
Cup i fotball 15 – 19.08.
1
08 Denne
D
turneringen for ungdom finn
ner sted i i Blaine Sportscenter i
Minn
nesota. Vi har ikke
e økonomi til å se
ende støtte.
E-mail ang. Ski for Lig
ght 2009 fra koord
dinator Jostein Ha
andegard.
Lodg
ger som ønsker å være med i med trekning om støttte på kr. 10.000,- fra
distrriktet til deltagelse
e i Ski for Light, må betale inn kr. 1.000,- til D-8sekre
etær Per
Mika
alsen før 01.06.08
8. Trekningen vil bli
b foretatt på åretss Distriktskongres
ss.
Birke
ebeiner Lodge inv
viterer til lodgemø
øte på Glomstad 16.08.08. Tema fo
or
kvelden er forfatterinn
nen Sigrid Undsett. Møtet starter kl. 12.30 med
sam
mmenkomst i hage
en. Kl. 14.00 – 16.00 omvisning på Bjerkebek, Sigrid
Undsets hjem/museum. Avsluttes med middag på Glom
mstad kl. 18.30 m/k
kåseri
e og Amerika, Sig
grid Undset - Glom
mstad. Pris ca. kr. 500,00
Sigrrid Undset – Norge
pr. person.
p
Det kan ordnes
o
overnatting
g på Glomstad v/b
behov. Pris ikke oppgitt.
Ytterligere opplysning
ger fåes hos Jan/B
Britt.
Brev
v fra D8-presidentt Ole Hillestad ang
g. bruk av rett ann
nonse fra OK reise
er.

Mottatt programblad for D8-kongressen i Ryfylke.

kommer Per Egil Hegge og snakker om valget i USA. Møtet holdes i Oslo
Sjømannskirke, Adm. Børresensvei 4, og entre er kr. 50

Booking av innkvartering for våre delegater må sendes før 06.04.08.
Jan minnet igjen om håndarbeidsutstillingen på Kongressen.
Jan takket for oppmerksomheten og Bjarne R. avsluttet forretningsmøtet med
ønske om at fred og harmoni må råde i lodgen vår.

Avslutningsvis ønsker jeg dere velkommen til POT LUCK og bursdagsfeiring
6.mai. Inviter med noen bekjente og husk en liten ting til utlodningen.
En riktig god og verdig 17. mai ønskes dere alle.
Jan.

Kari hadde kaffe og nydelig eplekake m/vaniljekrem klart, og vi koste oss
mens praten gikk livlig. Vi skulle få mer kunnskap om data på dette møte, men
dessverre funket ikke forbindelsen mellom mobil og pc. Wilfred forklarte likevel
bl.a. en del om nettbanksbetalinger. Han hadde kjørt ut bruksanvisning på
forhånd. Jan takket ham og vi ble enig å legge mer info til et møte til høsten.
Gevinster fra loddsalget ble trukket og før Jan ønsket alle vel hjem, opplyste
han om at neste møte m/Potluck (spleiselag) i turnhallens kantine tirsdag
06.05.08 Kl. 18.00 OBS! OBS! Merk klokkeslett.
Trenger du flere opplysninger om møtet i mai, ring Jan. Vi håper alle våre
medlemmer setter av denne dagen og gjerne tar med seg venner og bekjente.

Rønneberg Gartneri
Onsdag 14. Mai er det igjen tid for vår årlige tur til Rønneberg Gartneri,
Hvittingfoss. Fremmøte kl. 18.00. Nå er det tid for å pynte opp på balkong/altan
og I hagen. Vi får som vanlig rabatt på det vi kjøper. Etterpå slapper vi av ute
eller inne med medbrakt kaffe og noe å bite I. Rønneberg pleier å være rause
med gevinster, så en liten utlodning blir det nok. Noe du lurer på, at kontakt på
møtet I mai eller ring noen i styret.

Pannekakefrokost

Britt Thorsen
Sekretær.

Oseberg Lodge sin tradisjonelle pannekakefrokst avholdes i år søndag 15. Juni
kl. 12.00 hos fam. Kjønnerød på Eik. Det blir vanlig program. Mer info kommer I
juniavisa, men hold allerede nå av dagen.

PRESIDENTENS HJØRNE

Tur til Engelsviken

Hei brødre og søstre.
Nå ser det heldigvis ut som godværet har kommet til vårt distrikt. Grasset
grønnes og blomster av alle slag lar seg beskue. Hagemøblene og grillen er
på plass og 17. mai står for døren, men først skal vi feire oss selv, og vårt 14.
år i SON, tirsdag 6.mai med Pot luck. Vi starter møtet en time tidligere enn
vanlig,nemlig kl.1800.
Frimerkeinnsamlingen til TUBFRIM nærmer seg slutten og merkene bes levert
på møtet 6.mai eller til et styremedlem senest 10.mai. Lully Hillestad vil ha
melding om innsamlingsresultatet innen 20.mai om vi skal være med i
konkurransen om premien på 2000 kroner.
Og du, som har samlet ringer fra mineralvann/ølbokser, fortsett å samle. Siste
frist for innlevering i denne omgang blir 3. Juni (vi tar med ringene til
kongressen), men fortsett å samle - det går til en god sak!
Vi har mottatt en invitasjon fra Christiania Lodge. På møtet 21.mai kl.1900

16. August planlegger vi en tur med Flybåten fra Tønsberg til Engelsviken.
Båten bruker 40 minutter over fjorden. Her er det muligheter for enten å ta buss
til Fredrikstad og vandrer litt rundt I Gamlebyen eller bruke dagen I Engelsviken
og bl.a. nyte den gode fiskesuppen. Før vi går videre I planleggingen vil vi gjerne
vite interessen for en slik tur. Meld din interesse på medlemsmøtene fremover
eller til Torild eller Else Marit.

Hei kjære presidenter eller andre med kontakt i den enkelte
lodge.
Jeg trenger et par deltakere til Ryfylke lodge sin USA tur med utreise 24 sept og
hjemkomst 8 okt. Den går i midtvesten, og er gjennomført to ganger før.
Det mangler et par for å få økonomien helt i hop, så jeg tør be om at dere
nevner det i newsletterspalten eller i møtet. Det er behov for tilbakemelding til
midten av mai. Håper det finnes et par der ute som har lyst å være med en
trivelig gruppe fra Ryfylke. Program vedlagt.
Mvh Odd Harald Olsen, President Ryfylke Lodge
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Ta Idrettsmerket du
også:
Test formen
Kom i gang
Få et bedre liv
Velkommen
Info:
www.idrettsmerket.no
SONS OF NORWAY – RYFYLKE LODGE 8-023
PROGRAM FOR TUR TIL ”DET NORSKE AMERIKA - I MIDTVESTEN”
24.september – 7. oktober 2008. (ankomst Sola 8.)

Og følgende Lodges:
Hamar Lodge 8Hamar
017
Edvard
Horten
Munch Lodge
8-019
Olav Kyrre
Bergen
Lodge 8-020
Leiv Eriksson Sandnes
Lodge 8-021

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/

Med flere besøk hos ”Ryfylkingar” frå Årdal/Hjelmeland, Strand og Suldal.
Turoperatør: Solheim Tours as, Froland
Reiseleder: Odd Harald Olsen, Sons of Norway, Ryfylke
Vi gjentar den turen i Midt-vesten som ble en stor suksess for Ryfylke lodge av Sons
of Norway i samarbeid med Solheim Tours as høsten 2004, og 2006. Til sammen har
38 delt disse opplevelsene så langt.
Rundtur i midtvesten.
Selv om denne turen er lagt opp med stoppunkter hvor det er tilknytning til
Ryfylkeregionen, vil det samtidig være representativt for emigrasjonshistorien, og
i tillegg er det rikelig med generelle turistattraksjoner. Det vil derfor være av
interesse også for deltakere utover vår egen region.
Vi gjør stopp ofte, -forteller om forhold vi kjenner til på de forskjellige stedene, og får
guiding på severdighetene. Det blir et variert program.
Vi spiser alltid frokost på en restaurant, da frokosten på overnattingsstedet ikke er
slik vi er vant med fra Europa. Men en kopp kaffe og litt å bite i finnes alltid. Med
noen få unntak kjører vi et stykke før frokost.
Noen steder blir vi påspandert måltid, hos de vi besøker. Det er en del av opplegget
at vi avtaler besøk hos eller med folk som har sine røtter i Ryfylke. Det har vist seg å
være blant høydepunktene på turene våre.

Ruta/overnatting: Minneapolis – Decorah – Viroqua/Vestby – til oktoberparaden
lørdag og overnatting deretter i Mauston – Søndag i ”Suldal” og overnatting til
mandag – Janesville – Chicago – Chicago – Ottawa – Cedar R. – Story C. –
Forest C – Minneapolis.
Utreise fra Stavanger og ankomst Minneapolis samme dag, onsdag 24.
september 2008.

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
ARRANG
GEMENT
STED

06 MA
AI

”BURS
SDAG/POTLUC
CK” TURNKA
ANTINA,
HOLTAN

03 JUNI

BUESKYT
TING

29 JUNI
05 AUGU
UST
09
MBER
SEPTEM
07 OKTO
OBER
NOVEMBER
06 DESE
EMBER

FROGNER
RPARKEN
GRILL-MØ
ØTE
FELLESM
MØTE OSEBERG

BUESKYTTE
ERNE,
FYLLINGA
FROGNERP
PARKEN
KARISTUA
BANKKANTINA, TEIE TORV

VALG AV STYRE
THANKSG
GIVING/OSEB.
JULEBOR
RD

TURNKANTIINA, HOLTAN
SPEIDERHY
YTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

Gratulerrer med da
agen
den 17dee mai!
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@akersolutions.com
m

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Postboks 317
3193 Horten
Årrgang 15 Nummer 4

APR
RIL 2008
8
Org. Nr. 989
9 825 879 Brønnøy
ysund.

Tirs
sdag 6. Mai
Stiftelsesfe
eiring / Potluc
ck
Turnka
antina, Holtan
n
k 18:00
kl.

•
•

•
•

Forretnin
ngsmøte
Sosialt med
m Potluck Dinn
ner
Alle tar med
m seg det de s
selv har lyst
på å spis
se pluss litt til. Så rigges det
alt opp Buffet-style
B
og alle forsyner
seg av allt og deler med h
hverandre.
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
ekning.
til vår sedvanlige loddtre

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

