
Til: 
 
«Etternavn» «Fornavn» 
«Adresselinje_1» 
«Poststed» 
 
MØTEPLAN FOR ÅR 2010 
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2010. 
DATO ARRANGEMENT STED 
04  MAI ”BURSDAG/Snitter” Turnkantina, Holtan 
Mandag 31 MAI 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 4

APRIL 2010 

  

 
Tirsdag 04. Mai 

 
Stiftelsesmarkering. 

Turnkantina, Holtanhallen   
kl. 18:45 

 Kort forretningsmøte 
 Innføring i Slektsforskning-DIS 
 Bevertning-Snitter 
 Mer slektsforskning 
 Kaffe, kaker, 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.

             17de Mai 
Gratulerer med dagen 



 

MARKERING AV EDVARD MUNCH 
LODGE 8-019  

SIN 16DE BURSDAG 
 
Kl. 18:45 Forretningsmøte (kun medlemmer)  
 
Kl. 19:30 Ankomst John Ludvigsen fra DIS. 

Innledning med info om DIS og  
slektsforskning generelt. 

 
Kl. 20:00 Servering av snitter og drikke. 
        Loddsalg til kveldens lotteri. 
 
Kl. 20:30    John Ludvigsen fortsetter med slekts- 
                   forskning. Kanskje litt online søk og 
                   introduksjon til noen slektsprogram. 
 
Kl. 21:30     Kaffe med kaker og loddtrekning. 
 
Ca. Kl. 22:00  Avslutning 
 
Venligst ring inn din påmelding til President Jan 
Wettre Thorsen på 33 04 19 70 eller mail på 
jwth@online.no. 
 
Helst med en gang, men aller senest lørdag 1 Mai, 
slik at vi får bestilt noenlunde riktig antall snitter. 
 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen, også fra andre 
fjern- og nærliggende Lodger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            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: 

   
Kristiansen Bjørn 01 05 
Aasheim Wilfred 13 05 
Borge Gunn Elisab. 15 05 
Larsen Jørgen 19 05 50 
Steen-
Hansen 

Vidar 22 05 

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: 
 
Hamar Lodge 8-017 Hamar 31 05 91 
EdvardMunch Lodge 
8-019 

Horten 07 05 94 

Olav Kyrre Lodge  
8-020 

Bergen 20 05 95 

Leiv Erikson Lodge 
8-021 

Sandnes 31 05 97 

   



 MÅNEDENS BLØTE: 
 
 

Det er bare i Norge en pizza kommer fortere hjem til deg enn en 
ambulanse.  
Det er bare i Norge folk bestiller en dobbel cheese-burger, en 
stor pommes frites... og en cola light.  
Det er bare i Norge bankene har dørene på vidt gap, mens 
kulepennene er lenket til disken.  
Og har du noen gang lurt på... Hvorfor du må trykke "start" for 
å slå av PCen? 
Hvorfor den trafikken som beveger seg tregest, kalles 
rushtrafikk? 
Hvorfor det ikke finnes kattemat med musesmak?  
Hvorfor ikke sauen krymper i regnvær?  
Det er mye å lure på når man ikke er motivert til å gjøre en 
dritt på jobben ....  
På den andre siden, Nå skjønner dere hvorfor det er så svinaktig 
hardt å være meg.  
I noen måneder har jeg nemlig lagt skylden på lav blodprosent, 
mangel på vitaminer, lite trening, usunn kost og et dusin andre 
årsaker til grunn for at jeg er sliten.  
Men nå har jeg funnet den virkelige årsaken!!  
Jeg er sliten fordi jeg er overarbeidet! 
 
Og det er fordi: 
 
Landets befolkning er på 4 millioner mennesker. 
1,4 millioner er pensjonister. 
1 million går på skolen eller er under skolepliktig alder, og de 
resterende 1,6 må da gjøre alt arbeidet.  
Av disse 1,6 millioner arbeider 1 million i statsapparatet, som 
betyr at det er 600.000 igjen til å gjøre alt arbeidet.  
Av disse 600.000 er 300.000 ansatt i det militære. 
Det betyr at det er 300.000 igjen. Og av disse 300.000 arbeider 
250.000 i kommunale etater, hvilket betyr 50.000 igjen til å 
gjøre alt arbeidet. 
Trekk fra de 40.000 som er sykemeldt eller innlagt på sykehus, 
da får du 10.000 igjen til å gjøre alt arbeidet.  
Og med tanke på at det sitter 9.998 personer i fengsel, betyr at 
det er 2 personer igjen til å gjøre alt arbeidet i landet!!! 
Nemlig deg og meg! Og nå sitter du og leser vitser!  
 
Er det rart JEG har det travelt og blir overarbeidet???!!!! 
 
 

ent  

 
 
 
 
 
 
Fellesmøte med Oseberg Lodge tirsdag 13. april 2010 i kantina til Nøtterøy 
Sparebank. 
 
Fra Edvard Munch Lodge deltok Jan og Britt, Bjarne og Gunn, Nils og Liv.   
 
President ønsket både gjester og medlemmer velkommen til møtet og de tre 
nasjonalsangene ble sunget. 
 
Etter et kort forretningsmøte, ble Sandar Spelemannslag introdusert. De spilte 
musikk fra 1800-tallet og det var kjempeflott å høre på. 
 
Det var ikke fritt for at foten danset litt med. Jan og jeg danser folkedans og det 
var mange velkjente melodier de hadde på kveldens program. 
 
Etter den flotte underholdningen, ble det servert kaffe og noe å bite i. Dette 
smakte som vanlig godt og praten gikk livlig rundt bordene.  
Lodder i form av årer ble sendt rundt og det ble mange fine gevinster på de 
heldige vinnerene. 
 
Tilslutt takket president Torild Trolsrud for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. 
 
Britt Thorsen 
Sekretær 
 
SENIOR DRIVING 
 
As a senior citizen was driving down the freeway, his car phone 
rang. Answering, he heard his wife's voice urgently warning him, 
'Herman, I just heard on the news that there's a car going the 
wrong way on Interstate 77. Please be careful!'  
'Heck,' said Herman, 'It's not just one car.  
It's hundreds of  them!' 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE: 
 
                               Medlemsmøte 13.04.2010 kl. 19:00 
                                     Sted:      Kantina til Nøtterøy Sparebank. 
                                     Tilstede: 6 medlemmer. 
 



PRESIDENTENS HJØRNE: 
   
Hei brødre og søstre.  

 Når en ser på TV eller leser avisene om dagen så er mye tid og spalteplass 
viet vulkanutbruddet på Island. Flytrafikken er lammet pga. av askeskyene, 
som brer seg nedover det europeiske kontinentet, og folk sitter værfaste i 
ferieparadiset sitt og kommer forhåpentligvis hjem med alternative 
befordringsmidler. Dette viser med all tydelighet at vi, selv med vår 
høyteknologi, er svært sårbare når naturen setter oss på prøve. La oss bare 
håpe at dette vulkanutbruddet ikke blir en katastrofe for folk og dyr på 
sagaøya. 
  
Siste medlemsmøte (mars) hos Oseberg Lodge, ble for meg en "helaften". 
Mange av våre medlemmer kjente dessverre ikke sin besøkelsestid, men for 
oss andre ble møtet med Sandar spelemannslag en høidare. Svein Aakerholt 
ledet oss gjennom tradisjonell Vestfoldmusikk og bandt det hele sammen med 
elegante verbale overganger. Kan ikke si annet enn at det rykket skikkelig til i 
dansefoten. 
Maimøtet ( den 4.) blir som vanlig på Turnkantina. Vi får besøk av en proff 
slektsgransker, som skal lære oss hvordan vi finner fram i 
informasjonsmulighetene på bla. internet.  Ellers skal vi feire oss selv (vi har 
16 års medlemsskap i SON  7. mai). Det blir snitter og kaker og en liten 
utlodning, og du,- det hadde vært kjekt om du kunne melde deg på noen 
dager i forveien av hensyn til maten. Ta gjerne med noen venner og en liten 
ting til utlodningen. 
  
Vær oppmerksom på at Bueskyttermøtet i Fyllinga,som skulle vært den 1. juni, 
er flyttet til  MANDAG 31. MAI. Nærmere opplysninger kommer i "Skriket", 
men hold av 31. mai allerede nå. 
Da håper jeg å se deg på de to siste medlemsmøtene før sommerferien. Vi 
sees. 
Jan. 
 
REDAKTØRENS HJØRNE: 
 
Skriket kommer ut litt tidligere denne gangen, slik at du skal få litt bedre tid på 
deg til å melde deg på vår stiftelses-bursdag førstkommende tirsdag. Så du 
ser, det er ikke så mange dager igjen allikevel. Hvorfor ikke plukke opp 
telefonen med en gang og ringe President Jan for påmelding? Vi trenger å vite 
hvor mange som kommer grunnet matbestilling. 
 
Håper å se noen av dere i byen syttende mai også. 

VÅR SØSTER-LODGE NOR-BU SIN AKTIVITETSKALENDER 
 
Fikk så lyst til å vise dere vår søster-lodge sin aktivitetskalender. 

 
Og dette programmet er bare for ÉN måned.  
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