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

05 MAI

”BURSDAG/SNITTER” SJØMANNSFORENINGEN

02 JUNI
28 JUNI
04 AUGUST
08
SEPTEMBER
06
OKTOBER
NOVEMBER
05
DESEMBER

BUESKYTING
4th of JULY feiring
GRILL-MØTE
Fellesmøte Oseberg

Bueskytterne, Fyllinga
FROGNERPARKEN
Karistua
Sparebankens Kantine, Teie torv

VALG AV STYRE

Turnkantina, Holtan

THANKSGIVING/OSEB.
JULEBORD

SPEIDERHYTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Postboks 317
3193 Horten
Årgang 16 Nummer 4

APRIL 2009
Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Tirsdag 05. Mai
15-års markering i
Sjømannsforeningen Kl. 18:45
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
Normal medlems-møtedag:

Bjørn Kristiansen
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









Kort forretningsmøte
Servering / Sosialt
Utdeling av pins
Loddsalg
Kaffe og kaker
Mimrestund
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

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
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

Kristiansen
Aasheim
Borge
Larsen
Steen-Hansen

Bjørn
Wilfred
Gunn
Elisabeth
Jørgen
Vidar

01 05
13 05
15 05

Revisor 2 Ragnar Iversen
Apotekergt.4
3187 Horten Tlf. 33 04 88 33
e-mail: ragnar.iversen@hbbl.no

Program:
Kort forretningsmøte
Foredrag om Edvard Munch av Guri Åsen
Matservering med snitter / Sosialt
Utdeling av 10 og 15-års pins
Salg av lodder
Kaffe og bløtkake
”Mimring” om Lodgen og tiden som har gått
Trekning av lotteriet

19 05
22 05

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

Hamar

31 05 91

Horten

07 05 94

Bergen

20 05 95

Sandnes

31 05 97

Det er anledning til å kjøpe drikkevarer i baren på egen
bekostning for de som måtte ønske det. Øl, vin, mineralvann
etc. (Privatsjåfør kan medbringes).
Ta gjerne med en ting til utlodningen slik at det blir ekstra
spennende å kjøpe lodder!
Entre:

Marshall Vidar Steen-Hansen
Valhallveien 5 A
3179 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

Sted: Sjømannsforeningen, Storgata 55.
Oppmøte: Kl. 18:45 (Styret litt tidligere).

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

Redaktør / Medl.sekr./ Webmast.
Wilfred Aasheim
Snekkermesterveien 3
3186 Horten Tlf. 330 73 330
e-mail: waa@wilfredaasheim.com

EDVARD MUNCH LODGE FEIRER 15-ÅRS JUBILEUM

Kr. 100,- per person som dekker kostnadene til
Kaffe, snitter og kake.

Ta gjerne med deg slekt og venner, men påmelding er
obligatorisk og bindende da vi må vite hvor mange vi skal
bestille snitter til.
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/

Påmelding til:
Bjarne Rolland
Eller
Kari Auli

Tel. 91 57 60 42
Tel. 33 04 51 46

Påmeldingsfrist senest søndag 3 mai.

REDAKTØRENS HJØRNE

sident
REFERAT FRA MEDLEMSMØTE:

Våre kondolanser går til vår President Jan Wettre Thorsen som nylig mistet
sin mor. Det kom vel ikke helt uventet, men det er allikevel tragisk når det
skjer.
Hilsen fra Lodgen er avsendt.

Fellesmøte m/Oseberg 14.04.2009 kl. 19:00
Sted:
Nøtterøy sparebanks kantine.
Tilstede: Fra EML 7 medlemmer.

Minner også her om jubileumsmarkeringen vår og håper å se mange av dere
der. Sleng deg på telefonen med en gang og meld deg på.
Vårt eget møte i april ble kansellert p.g.a. påsken og følgende medlemmer
besøkte Oseberg Lodge på deres møte 14.04.09: Jan, Britt, Kari, Bjørn, Bjarne,
Liv og Vidar.

PRESIDENTENS HJØRNE
Hei brødre og søstre.
Vinteren er forhåpentlig bak oss nå, iallefall er påsken det, og nå er det mai
måned som teller. Vårmåneden framfor noen,- iallefall i vårt distrikt. Merkelig
hvor fort all denne snøen forsvant, men - pytt -pytt, nå ser vi framover. Jeg
gleder meg voldsomt til å se alle nyansene i grønt som vil åpenbare seg i
naturen denne måneden, og ikke å forglemme 17. mai med sitt festpreg eller
de stilige konfirmantprosesjonene.
Festpreg, ja, den 7. mai er vi som Lodge i SON 15 år. Det skal vi markere
om enn i moderate former. Sjømannsforeningens lokale i Storgata 55 blir
stedet og datoen er tirsdag den 5. mai. Klokkeslett blir 1845. Vi får besøk av
en lokal guide, som skal underholde oss i 20-30 min. etter en kort
forretningsdel. Det bør du ikke gå glipp av!! Det blir smørbrød (derfor
påmelding), kaker og kaffe, ja også en utlodning, da. Utdeling av "Pins" og
mimring om tida som Edvard Munch Lodge av SON.
Jeg håper å se dere alle den 5. men det er dessverre begrenset med
plass(max 30). Meld deg på tidlig. Ønsker du å ha med bekjente, er det ok,
men tidlig påmelding er et must. Siste frist er 3. mai.
Påmelding kan gjøres til :

Kari Auli
tlf. 330 45146 eller
Bjarne Rolland tlf. 9157 6042

Ha en riktig fin mai måned alle sammen og vel møtt på Jubileumsmøtet.
Juni byr på "Bueskyting i Fyllinga" - så sett av datoen 2. juni på kalenderen,
folkens.
Vi sees.
Jan.

President Toril Trolsrud i Oseberg Lodge ønsket alle hjertelig velkommen til en
hyggelig kveld.
Etter forretningsmøtet, fikk Oseberg Lodge besøk av ”Svend Foyn” i tidsriktig
kostyme, presentert av presten i Bryggekirken. Han fortalte levende om Svend
Foyns liv i ”jeg form”. De fleste av oss i hvert fall her i Vestfold, kjenner ham vel
best som ”Hvalfangstens far” men Svend Foyn drev jo med mer enn sel- og
hvalfangst. Faren døde da han var 4 år og moren ble alene med sine 5 barn.
Hun greide å beholde både skuta ”Minerva” og gården i Tønsberg hvor de
bodde. Hun var en energisk, dyktig og meget religiøs dame og var opptatt av å
gi sine barn en kristen oppdragelse. Hver søndag sørget moren for at barna gikk
i kirken, og den unge Svend fikk tidlig en fast tro på Gud. Dette fulgte han
gjennom hele livet og hver søndag holdt han gudstjeneste på skutene sine. Han
dro til sjøs som 11-åring. Han var ferdig styrmann som 20 åring, dro til England
og Frankrike for å lære språk. og ble skipper på egen skute alt som 24-åring.
Han drev med kjøp og salg av skipslaster og ble etter hvert en meget rik mann.
Han ville noe mer og gjorde et banebrytende arbeid innen selfangst og skapte
en viktig ny næringsvei. Han deltok selv på en ekspedisjon i 1844. I 1847 dro
han på sin første hvalfangstekspedisjon til Nord-Norge. Denne var både
vanskelig og farefull. Fangstredskapene var for dårlige og han jobbet i flere år for
å finne den riktige konstruksjonen på harpun og kanon. I 1863 laget han verdens
første granatharpun med eksploderende hode, basert på Erik Eriksens ide og
design. I 1864 ble kanonen montert på verdens første dampdrevne
hvalfangstskute. Svend Foyn revolusjonerte hvalfangsten med dette. Han tjente
gode penger og bidro med finansiell støtte til misjonsvirksomheten, og til
oppførsel av bedehus, skoler og barnehjem i Tønsberg. Han tok godt vare på
sine arbeidere og deres familier og fikk bygget Svend Foyns Arbeiderboliger.
Leilighetene var på 27 kvm og den gangen hevet de arbeidernes boligstandard
betraktelig. Han ble utnevnt til Ridder av St. Olavs orden i 1853, forfremmet til
kommandør i 1870 og mottok storkorset i 1893. Han ledet sin siste
hvalfangstekspedisjon som 80-åring og da han døde i 1894 var han Norges

rikeste mann.
Det var et kjempefint kåseri og ”Svend Foyn” ble behørig takket av president
Toril Trolsrud.
Etterpå var det tid for kaffe, hyggelig samvær og utlodning. Mange fine
gevinster fant veien også til Horten.
Jan ønsket alle velkommen til Edvard Munch Lodge 15-årsmarkering som
finner sted i Sjømannsforeningens lokale i Storgt 55 den 05. mai kl. 18.30.
Tilslutt takket president Toril Trolsrud for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

ikke trengt barnehager.

Vårt neste møte er: Markering av vårt 15-årsjubileum og finner sted
tirsdag 05. mai i Sjømannsforeningens lokale, Storgt. 55 kl. 18.30

Når noen dør, blir de lagt ned i jorda, og så sier presten: 'Av jord er du kommet
og der skal du bli.' Så tømmer han enda en bøtte jord i hodet på deg.

Britt Thorsen
Sekretær.

Elin, 4 år:
Jeg vil ikke begraves når jeg blir gammel, for jeg klarer ikke å ligge så lenge
under jorden uten å puste. Og så er det så ekkelt å få så masse jord i nesa. Da
er det nesten bedre å bo på gamlehjem.

Barns svar på kristendomsprøver
Det er presten som bestemmer når man skal graves ned. Han sender noen på
gamlehjem, og så graver han ned dem som blir til overs
Man kan kalle Gud for hva man vil. Man kan kalle han Kristus, Festus eller
Herre- Jesus
Kona til gud heter Gudmor. Hun er moren til alle barnebarna hans; Moses,
Jesus og Julenissen,
( Thomas Andre 7 år)
Gud heter egentlig Den allmennpraktiserende hersker på himmelen og på
jorden. Han bestemmer alt, hele tiden. I gamle dager het Gud 'mannen med
ljåen'.
Gud er forholdsvis grei, men han liker ikke at tyver kommer til himmelen uten
grunn.
Nå er det blitt ozonhull i himmelen. Det gjør at gulvet til Gud ikke er helt tett
lenger. Det kan bli et problem.
Det er mange i himmelen: Alle som er døde er der, pluss Gud og Jesus og
den dårlige Ånde.
Det er noen som har en hellig lama. Det er egentlig en liten kamel. Det heter
Dalai-lama. Jeg tror det er en engel.
Hvis Gud hadde holdt det han sa om å la alle barn komme til seg, så hadde vi

Bibelen består for eksempel av De fem museboker og Marius'evangelium. De
skriver om mye pent der, og det handler om mange artige typer. For eksempel
handler det om Pottimor, Pottifar og Pontius Forlat oss.
Du skal høre på moren din samme hva hun sier og hvilket tonefall hun bruker.
(Thomas Andre, 7 år)

Magne, 7 år:
Hvis du dør, så skaper Gud deg om til jord. Da skjønner du ikke bæret.
Mikkel, 7 år:
I Afrika tror de på Nilsen Mandela.
Hanne, 8 år:
Gud trenger ikke tro på noen han. Han trenger bare tro på seg selv.
Fredrik, 9 år:
En misjonær er en mann med hatt og koffert som leser Bibelen på dørsprekken
til folk.
Ingrid Marie, 7 år:
Man kan bli frelst eller helfrelst, det kommer an på hva man gidder.
Hanne, 8 år:
Når man giftet seg i gamle dage, var det fordi staten sa det og presten mente det
var best. I dag kan man slenge seg sammen med den ene samboeren etter den
andre uten at staten så mye som letter på lokket.
Turid, 7 år:
Når man gifter seg, gir man hverandre at taushetsløfte. Hvis man ikke holder det,
blir man skilt, og da må man dele på lamper og knivene, og som regel blir man
ikke enige om hvem som skal ha barna. De som ikke blir enige om det, må gå til
børsmegler. Han bestemmer at den ene skal ha barna, så får den andre et
spisebord ekstra.
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mimring om tida som Edvard Munch Lodge av SON.
Jeg håper å se dere alle den 5. men det er dessverre begrenset med
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sine arbeidere og deres familier og fikk bygget Svend Foyns Arbeiderboliger.
Leilighetene var på 27 kvm og den gangen hevet de arbeidernes boligstandard
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Program:
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Sandnes

31 05 97

Det er anledning til å kjøpe drikkevarer i baren på egen
bekostning for de som måtte ønske det. Øl, vin, mineralvann
etc. (Privatsjåfør kan medbringes).
Ta gjerne med en ting til utlodningen slik at det blir ekstra
spennende å kjøpe lodder!
Entre:

Marshall Vidar Steen-Hansen
Valhallveien 5 A
3179 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

Sted: Sjømannsforeningen, Storgata 55.
Oppmøte: Kl. 18:45 (Styret litt tidligere).

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

Redaktør / Medl.sekr./ Webmast.
Wilfred Aasheim
Snekkermesterveien 3
3186 Horten Tlf. 330 73 330
e-mail: waa@wilfredaasheim.com

EDVARD MUNCH LODGE FEIRER 15-ÅRS JUBILEUM

Kr. 100,- per person som dekker kostnadene til
Kaffe, snitter og kake.

Ta gjerne med deg slekt og venner, men påmelding er
obligatorisk og bindende da vi må vite hvor mange vi skal
bestille snitter til.
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/

Påmelding til:
Bjarne Rolland
Eller
Kari Auli

Tel. 91 57 60 42
Tel. 33 04 51 46

Påmeldingsfrist senest søndag 3 mai.

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

05 MAI

”BURSDAG/SNITTER” SJØMANNSFORENINGEN

02 JUNI
28 JUNI
04 AUGUST
08
SEPTEMBER
06
OKTOBER
NOVEMBER
05
DESEMBER

BUESKYTING
4th of JULY feiring
GRILL-MØTE
Fellesmøte Oseberg

Bueskytterne, Fyllinga
FROGNERPARKEN
Karistua
Sparebankens Kantine, Teie torv

VALG AV STYRE

Turnkantina, Holtan

THANKSGIVING/OSEB.
JULEBORD

SPEIDERHYTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Postboks 317
3193 Horten
Årgang 16 Nummer 4

APRIL 2009
Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Tirsdag 05. Mai
15-års markering i
Sjømannsforeningen Kl. 18:45
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
Normal medlems-møtedag:

Bjørn Kristiansen
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









Kort forretningsmøte
Servering / Sosialt
Utdeling av pins
Loddsalg
Kaffe og kaker
Mimrestund
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

