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Haugaland Lodge 
8-018 

Haugesund 08 06 91 

   

                            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 
 
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 

Gratulerer med dagen 
ønskes følgende 
medlemmer: 

     
Aasheim Bernhard 18 06 
Sanne Unni 07 06 48 
Kristiansen Fredrik 11 07 68 
Andersen Arild 13 07 
Thorsen Jan 19 07 
Thorsen Rune 23 07 

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: 
 

  

Spesielle hilsener går til våre to 
medlemmer som fyller runde år 
denne gangen: 
 
Unni Sanne som fyller 60 år  
                      og                
Fredrik Kristiansen som blir 40 
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Ryfylke Lodge mangler et par stk. for å få fylt opp kvoten for tur til USA i 
september. Opplysningene om turen ble lagt frem på møtet. 
 
Brev fra Distriktspresident Ole Hillestad m/ref. fra presidentmøtet i 
Minneapolis. 
 
Jan takket for oppmerksomheten og Bjarne Rollands ønske om fred og 
harmoni i lodgen fulgte. 
 
Det var dekket et nydelig bord til oss og på vårt Pot-luck bord var det noe for 
enhver smak, både kald og varm mat. Det smakte fortreffelig og det ble 
mimret en del fra årene som er gått.  Etter maten hadde Gunn og Bjarne med 
en del frimerker som skulle klippes, og mens saksa var i gang gikk praten 
livlig. Etter hvert kom det kaffe og kaker på bordet, og vi hadde utlodning med 
mange fine gevinster. 
Jan avsluttet møtet og takket de som var tilstede for fremmøte og minnet om 
vårt neste møte som finner sted 03. jun kl. 18.00 i Fyllinga hos Horten 
Bueskytterforening. Han håpet alle våre medlemmer vil møte opp til årets 
begivenhet sammen med Oseberg Lodge. Er det noen fra andre lodger som 
vil være med , er de også hjertelig velkommen. Ring Jan for veibeskrivelse og 
opplysninger. 
Tilslutt ønsket Jan alle vel hjem og en god 17.-mai feiring. 
 
Britt Thorsen 
Sekretær 
 
PRESIDENTENS HJØRNE 
   
Hei brødre og søstre. 
  
  Vårens siste medlemsmøte, "Bueskyting i Fyllinga", står for tur den 3. juni. Vi 
starter med et forretningsmøte og fortsetter med bueskyting og 
pølser/potetstappe/rundstykker og avslutter med kaffe og kaker samt 
premieutdeling før vi tar "sommerferie". Møtet starter klokka 1800 i klubbhuset 
til Bueskytterne. Våre venner fra Oseberg Lodge kommer og det blir litt 
konkurranse i all vennskaplighet. Vi får håpe vi er litt mer heldig med været 
enn det vi var på 17. mai. Det var en skikkelig nedtur etter alt godværet vi til 
da hadde hatt.  
   Kongressen i Ryfylke står for tur (12.-15. juni) og det er med stor forventning 
Britt og undertegnede reiser til Sand i Ryfylke. 
   Frimerker  til TUBFRIM er avsendt, og  jeg er meget godt fornøyd med 
resultatet vi oppnådde, nemlig 3,120 kg. Det var bare noen få telekort med i 
forsendelsen. Tusen takk til alle som bidro til dette flotte resultatet. 

   Ikke glem å levere øl/brusboksringene på møtet 3.juni !!!!! 
   Årets 4.juli feiring i Frognerparken er lagt til søndag 29. juni. Det er 23. året 
ACCN (Christiania Lodge er medarrangør) feirer USA`s nasjonaldag. Lettest 
adkomst med egen bil er nær inngangen til Frognerbadet. Ta med campingstol. 
Sammen med Oseberg Lodge starter høstmøtene med grillfest på Karistua 5. 
august. Nærmere opplysninger i "Skriket" 
   Oppfordring til alle medlemmer: kom på møtet i Fyllinga den 3. juni. 
   Ta med en liten gevinst til utlodningen, og ta gjerne med noen venner. 
   Vi sees. 
   Jan. 
 
Pannekakefrokost 
Søndag 15/6 kl. 12.00 blir det igjen panne-kakefrokost på Eik 
nærmere bestemt hos fam. Kjønnerød, Kongslysveien 10. Vi følger tradisjonene 
og serverer amerikanske pannekaker med tilbehør, kaffe og brus. Og 
selvfølgelig blir det en liten natursti, hesteskokasting og hyggelig samvær med 
gode venner Fra fjern og nær. Pris Kr. 40,-/barn under 12 år Kr. 20,- At med 
bord og stoler., og gjerne  familie/venner. Værforbehold. Er du usikker ring 
33368861/48127201 - været på Eik behøver ikke være det samme som der du 
bor. 
  
REDAKTØRENS HJØRNE 
Every Member Matters  
Sarasota Sarasota, FL 3-539 recently included a fantastic item about member 
involvement in their Pelikanen newsletter that makes an excellent point:  
 

WHO MAKxS THx LODGx A SUCCxSS ?  
  

 
Xvxn though my typxwritxr is an old modxl, it works quitx 
wxll, xxcxpt for onx or two kxys.  I havx wishxd many timxs 
that it workxd pxrfxctly.  It is trux that thxrx arx forty-
six kxys that function wxll xnough, but just onx kxy not 
working makxs thx diffxrxncx.  
Somxtimxs our lodgx is somxwhat likx my typxwritxr; not all 
thx kxy pxoplx arx working propxrly.  You may say to 
yoursxlf, “Wxll, I am only onx pxrson.  I won’t makx or 
brxak thx group.”, but it doxs makx a diffxrxncx bxcausx a 
lodgx, to bx xffxctivx, nxxds thx activx participation of 
xvxry mxmbxr.  So thx nxxt timx you think that you arx only 
onx pxrson, and that your xfforts arx not nxxdxd, rxmxmbxr 
my typxwritxr and say to yoursxlf, “I’m a kxy pxrson in thx 
lodgx, and I am nxxdxd vxry much!”.  



 
Ryfylke Lodge mangler et par stk. for å få fylt opp kvoten for tur til USA i 
september. Opplysningene om turen ble lagt frem på møtet. 
 
Brev fra Distriktspresident Ole Hillestad m/ref. fra presidentmøtet i 
Minneapolis. 
 
Jan takket for oppmerksomheten og Bjarne Rollands ønske om fred og 
harmoni i lodgen fulgte. 
 
Det var dekket et nydelig bord til oss og på vårt Pot-luck bord var det noe for 
enhver smak, både kald og varm mat. Det smakte fortreffelig og det ble 
mimret en del fra årene som er gått.  Etter maten hadde Gunn og Bjarne med 
en del frimerker som skulle klippes, og mens saksa var i gang gikk praten 
livlig. Etter hvert kom det kaffe og kaker på bordet, og vi hadde utlodning med 
mange fine gevinster. 
Jan avsluttet møtet og takket de som var tilstede for fremmøte og minnet om 
vårt neste møte som finner sted 03. jun kl. 18.00 i Fyllinga hos Horten 
Bueskytterforening. Han håpet alle våre medlemmer vil møte opp til årets 
begivenhet sammen med Oseberg Lodge. Er det noen fra andre lodger som 
vil være med , er de også hjertelig velkommen. Ring Jan for veibeskrivelse og 
opplysninger. 
Tilslutt ønsket Jan alle vel hjem og en god 17.-mai feiring. 
 
Britt Thorsen 
Sekretær 
 
PRESIDENTENS HJØRNE 
   
Hei brødre og søstre. 
  
  Vårens siste medlemsmøte, "Bueskyting i Fyllinga", står for tur den 3. juni. Vi 
starter med et forretningsmøte og fortsetter med bueskyting og 
pølser/potetstappe/rundstykker og avslutter med kaffe og kaker samt 
premieutdeling før vi tar "sommerferie". Møtet starter klokka 1800 i klubbhuset 
til Bueskytterne. Våre venner fra Oseberg Lodge kommer og det blir litt 
konkurranse i all vennskaplighet. Vi får håpe vi er litt mer heldig med været 
enn det vi var på 17. mai. Det var en skikkelig nedtur etter alt godværet vi til 
da hadde hatt.  
   Kongressen i Ryfylke står for tur (12.-15. juni) og det er med stor forventning 
Britt og undertegnede reiser til Sand i Ryfylke. 
   Frimerker  til TUBFRIM er avsendt, og  jeg er meget godt fornøyd med 
resultatet vi oppnådde, nemlig 3,120 kg. Det var bare noen få telekort med i 
forsendelsen. Tusen takk til alle som bidro til dette flotte resultatet. 

   Ikke glem å levere øl/brusboksringene på møtet 3.juni !!!!! 
   Årets 4.juli feiring i Frognerparken er lagt til søndag 29. juni. Det er 23. året 
ACCN (Christiania Lodge er medarrangør) feirer USA`s nasjonaldag. Lettest 
adkomst med egen bil er nær inngangen til Frognerbadet. Ta med campingstol. 
Sammen med Oseberg Lodge starter høstmøtene med grillfest på Karistua 5. 
august. Nærmere opplysninger i "Skriket" 
   Oppfordring til alle medlemmer: kom på møtet i Fyllinga den 3. juni. 
   Ta med en liten gevinst til utlodningen, og ta gjerne med noen venner. 
   Vi sees. 
   Jan. 
 
Pannekakefrokost 
Søndag 15/6 kl. 12.00 blir det igjen panne-kakefrokost på Eik 
nærmere bestemt hos fam. Kjønnerød, Kongslysveien 10. Vi følger tradisjonene 
og serverer amerikanske pannekaker med tilbehør, kaffe og brus. Og 
selvfølgelig blir det en liten natursti, hesteskokasting og hyggelig samvær med 
gode venner Fra fjern og nær. Pris Kr. 40,-/barn under 12 år Kr. 20,- At med 
bord og stoler., og gjerne  familie/venner. Værforbehold. Er du usikker ring 
33368861/48127201 - været på Eik behøver ikke være det samme som der du 
bor. 
  
REDAKTØRENS HJØRNE 
Every Member Matters  
Sarasota Sarasota, FL 3-539 recently included a fantastic item about member 
involvement in their Pelikanen newsletter that makes an excellent point:  
 

WHO MAKxS THx LODGx A SUCCxSS ?  
  

 
Xvxn though my typxwritxr is an old modxl, it works quitx 
wxll, xxcxpt for onx or two kxys.  I havx wishxd many timxs 
that it workxd pxrfxctly.  It is trux that thxrx arx forty-
six kxys that function wxll xnough, but just onx kxy not 
working makxs thx diffxrxncx.  
Somxtimxs our lodgx is somxwhat likx my typxwritxr; not all 
thx kxy pxoplx arx working propxrly.  You may say to 
yoursxlf, “Wxll, I am only onx pxrson.  I won’t makx or 
brxak thx group.”, but it doxs makx a diffxrxncx bxcausx a 
lodgx, to bx xffxctivx, nxxds thx activx participation of 
xvxry mxmbxr.  So thx nxxt timx you think that you arx only 
onx pxrson, and that your xfforts arx not nxxdxd, rxmxmbxr 
my typxwritxr and say to yoursxlf, “I’m a kxy pxrson in thx 
lodgx, and I am nxxdxd vxry much!”.  



MÅNED
 
Reveren
Pastor S
road.  O
 
"DA EN
LATE" 
 
As a ca
us alone
 
From th
to Pasto
Out'?" 
*********
 
Hans va
acciden
 
He vent
Norsky 
see vha
 
Hans sa
 
Vhat do
2007! 
Ve got m
could ha
da finke
 
Hans re
 
*********
 
The chil
 
His Mot
"Well, w
 
The kid 
"Not eno

DENS BLØTE 

nd Ole was the  p
Sven was the min

One day  they wer

ND ISS  NEAR!  T

r sped past them,
e, you religious  n

he curve we heard
or Sven and asks,

*********************

as a Norvegian vo
ntly cut off all ten o

t to da emergency
doctor looked at H

at I can do." 

aid, "I hafen't got d

o you mean, you h

microsurgery and 
afe put dem back 
ers?" 

esponded: "How d

*********************

ld comes home fr

ther asks,  
what did you learn

replies,  
ough. They want 

astor of the local 
nister of the Swed
e seen pounding 

TURN YERSELF A

, the driver leaned
nuts!" 

d screeching tires 
, "Do ya tink mayb

********************

orking at the fish p
of his finkers. 

y room in the clinik
Hans and said, "L

da finkers." 

hafen't got da finke

all kinds of incred
on and made you

da heck vas I supp

********************

om his first day at

 today?"  

me to come back

Norwegian Luthe
ish Covenant Chu
a sign into the gro

AROUND NOW B

d out his window a

and a big splash 
be da sign should

*********************

plant up nort in Du

k and vhen he got
Let's hafe da finke

ers?" he asked. "L

dible techniques. 
u like new! Vhy did

pose to pick dem 

*********************

t school.  

k tomorrow." 

ran Church, and 
urch across the 
ound, that  said:

BEFORE IT'S TOO

and yelled, "Leave

... Rev. Ole turns 
 yust say 'Bridge 

********************

ulut vhen he  

t dar, da  
rs and I'll  

Lordy! It's  

I  
dn't you brink  

up?" 

****************** 

O 

e 

* 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Et fu
Kjøn
 
Jan 
”bur
 
Sek
 
Vi sa
 
Sek
 
Kass
Kass
anm
 
Korr
Vi ha
2008
 
Brev
være
 
Chri
korre
pres
 
Chri
dobb
deta
 
Ryfy
Jan 
kan 

RE
 
   
   
   
 

ulltallig styre og G
nnerød fra Osebe

ønsket alle og sp
rsdag”. 

retær hadde oppr

ang de tre nasjon

retærs referat fra 

serers rapport fra
serer redegjorde o

merkninger. 

respondanse. 
ar mottatt bekrefte
8. 

v fra Lully Hillesta
e hos henne 20.0

stiania Lodge inv
espondenten og p

sidentvalget i USA

stiania Lodge feir
beltrom kr. 1.150,

aljer senere. 

ylke Lodge 8-023 
minnet også om k
sende inn sine tin

EFERAT FRA M

                       
                            
                            

unn E. Borge, Ing
rg Lodge var også

pesielt Solveig og 

rop av offiserer. A

alsangene.  

forrige møte ble l

 kasse og bank b
også for sin årsra

else på at alle vår

d: Resultat av frim
05.08. 

iterer til sitt møte 
pressemannen Pe
A. 

rer sitt 25-årsjubile
- pr natt. Stedet e

inviterer til D8-ko
kongressens hånd
ng. 

MEDLEMSMØTE

    Medlemsm
     Sted:      Kan
     Tilstede: 10 m

ger Aasheim. Solv
å tilstede. 

Sven Anders, vel

Alle var tilstede 

est opp og godkje

le godkjent.  
apport 2007. Denn

re medlemmer ha

merker sendt  Tub

21.05.08. Den me
er Egil Hegge kom

eum 11 oktober. E
er Thon Vika Hote

ngressen i tiden 1
darbeidsutstilling 

E: 

møte 06.05.200
ntina til Horten
medlemmer og

veig og Sven Ande

kommen til vår 14

ent. 

ne ble godkjent ute

r betalt kontingen

bfrim fra vår lodge

eget kjente 
mmer og snakker o

Enkeltrom kr. 950,
ell, Oslo. Nærmere

12. –15. juni 2008
hvor alle medlem

08 kl. 19:00 
n Turnforening
g 2 gjester. 

ers 
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en 

nt for 

, må 

om 

,-, 
e 

. 
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ANNONSESIDE 
Ta Idrettsmerket du 
også: 
Test formen 
Kom i gang 
Få et bedre liv 
Velkommen 
Info: 
www.idrettsmerket.no   
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haugaland Lodge 
8-018 

Haugesund 08 06 91 

   

                            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 
 
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 

Gratulerer med dagen 
ønskes følgende 
medlemmer: 

     
Aasheim Bernhard 18 06 
Sanne Unni 07 06 48 
Kristiansen Fredrik 11 07 68 
Andersen Arild 13 07 
Thorsen Jan 19 07 
Thorsen Rune 23 07 

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: 
 

  

Spesielle hilsener går til våre to 
medlemmer som fyller runde år 
denne gangen: 
 
Unni Sanne som fyller 60 år  
                      og                
Fredrik Kristiansen som blir 40 

THIS IS AN 
ACTUAL 
CEILING 
MURAL  

IN A NEW 
HOTEL 

 SMOKER'S 
LOUNGE. 
 
 

Very 
clever! 



Til: 
 
«Ettern
«Adres
«Postst
 
MØTEP
Styret f
DATO 

03 JUN

29 JUNI 
05 AUGU
09 SEPT
07 OKTO
NOVEM
06 DESE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O
Kontingen

Aktivitetsk

Solskinns
Normal m

Normal st

Trykkeri: 
Deadline 
REDAKT
hjem: 330
jobb:  675

navn» «Fornav
sselinje_1» 
ted» 

PLAN FOR ÅR 
foreslår følgende

ARRA
NI BUES

FROGN
UST GRILL-
TEMBER FELLES
OBER VALG A
BER THANK
EMBER JULEB

OPPLYSNINGE
nt: 

komite 

skomite 
medlems-møtedag: 

tyremøte-dag: 

for innrykk: 
TØR 
073058 
594429 

Ha en 

vn» 

2008 
e foreløpige mø

ANGEMENT 

SKYTING 

NERPARKEN 
-MØTE 
SMØTE OSEBERG
AV STYRE 
KSGIVING/OSEB. 
ORD

R OM EDVARD
Hovedmedlem
ungdomsmedl

Kari Auli og N

Bjørn Kristians
Første tirsdag

Hver tredje tirs

Avisen er 100 
Bør være reda
WILFRED AA
waa@wilfreda
 wilfred.aashe

 riktig go

øteplan for år 20
STED 

BUESKYT
FYLLING
FROGNERP
KARISTUA 

G BANKKANTI
TURNKANTI
SPEIDERHY
SJØMANNS

D MUNCH LODG
m Kr. 350,- / Ektefelle k
lem kr. 200,- 

ils L. Hanche 

sen 
 i måneden 

sdag i måneden 

% hjemmelaget
aktøren i hende innen 

ASHEIM
aasheim.com 
im@akersolutions.com

od somm

008. 

TTERNE, 
GA 
PARKEN 

NA, TEIE TORV
INA, HOLTAN 

YTTA EIK 
FORENINGEN 

GE 2008 

kr. 300,- / SNYC 

den 20 i mån.

m 

mer! 
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Medlemsavis fo
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Postboks 317 
3193 Horten

rgang 15 Nummer 5

MA

Tirs
Bue

Buesky
k

• Kort Forr
• Bueskyti
• Sosialt 
• Pølser m
• Utlodnin
• Inngangs
• Møt opp 

oss ha e
sammen
til vår se

://www.wilfredaash

Org. Nr. 989

  

                               

r 

5

AI 2008 

  

 
dag 3. Juni 
eskyting 

ytterne, Fylling
kl. 18:00 
retningsmøte 
ing 

m/brød, lompe, po
g 
spenger 
med familie og v
n hyggelig og so
! Ta gjerne med 
dvanlige loddtre

heim.com/edvmun

9 825 879 Brønnøy

                              

ga   

otetmos 

venner og la 
osial kveld 
en liten ting 

ekning. 

nch.htm

ysund.

                             




