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

02 JUNI BUESKYTING Bueskytterne, Fyllinga 
28 JUNI 4th of JULY feiring FROGNERPARKEN 
04 AUGUST GRILL-MØTE Karistua 
08 
SEPTEMBER 

Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie torv 

06 
OKTOBER 

VALG AV STYRE Turnkantina, Holtan 

NOVEMBER THANKSGIVING/OSEB. SPEIDERHYTTA EIK 
05 
DESEMBER 

JULEBORD SJØMANNSFORENINGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 
 

Medlemsavis for 
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Postboks 317  
3193 Horten

Årgang 16 Nummer 5

MAI 2009 

  

 
Tirsdag 02. Juni 

 
Bueskyting på Bueskytterforeningen i 

Fyllinga Kl. 18:00 
 Kort forretningsmøte 
 Servering / Sosialt 
 Loddsalg 
 Kaffe og 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 2009 

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.

Søndag 14. juni kl. 12.00 
Pannekakefrokost i Kongslysveien 10, Eik 
Tradisjonen tro arrangerer Oseberg Lodge også i år pannekakefrokost. 
Her blir det servert amerikanske pannekaker med sirup, kaffe og brus til 
barna. Brus kan også kjøpes utenom. Det blir natursti, hesteskokasting 
og hyggelig samvær. Pris kr. 40,-/barn under 12 år kr. 20,-. Ta med bord 
og stoler. Hele familien med venner er hjertelig velkommen. Er det noe 
du lurer på, ta kontakt på telefon 33368861 eller 48127201. 



                              
Utvandrerfestivalen 2009 
i Kvinesdal 
den 27. juni til 05. juli 
Fra det innholdsrike programmet nevner vi følgende arrangement: 
- Knabendagen på Knaben lørdag den 27.juni 
- Rekefesten på Feda onsdag kveld den 01.07. 
- Åpning av nytt tilbygg i Lister utvandrermuseum fredag 03.07. 
- Konsert ved Helen Bøksle på Utsikten Hotell fredag kveld 03.07. 
- Get together party på Utsikten Hotell fredag kveld 03.07. 
- Det serveres deilig fiskesuppe med brød. 
- Hilsingstaler- 180 graders film- musikk. 
- Utendørsarrangement i Liknes sentrum lørdag 04.07. 
- Med blant annet konsert ved Lindesnes trekkspill klubb. 
- Stor Utvandrerfest i Kvinesdal hallen lørdag kveld 04.07. 
Her skal vi ha en høytidelig innmarsj, 
der de tilstedeværende lodger marsjerer inn under sine faner 
og flagg før nasjonalsangene synges. 
På Torvet kan dere også beundre det flotte Utvandrermonumentet 
for Sørlandet. 
Overnatting på : 
Utsikten Hotell. Tlf. 38 35 88 00 
post@utsiktenhotell.no 
Priser: Dobbelt rom inkl. frokost kr. 1150,. 
Tillegg for suite kr 300,- 
Enkelt rom inkl. frokost kr. 950,- 
Kvinesdal Gjestehus (tidl. Rafoss Hotell.) Tlf. 38 35 03 88 
post@menighetsenteret.no 
Dobbelt rom inkl. frokost kr 830,- 
Enkelt rom inkl. frokost kr 640,- 
For booking av hotell: Ta kontakt med det aktuelle hotellet 
For nærmere opplysninger , gå inn på våre hjemmesider. 
www.sorlandetutvandrersenter.no 
Påmelding til de forskjellige arrangementene: Toralf Haugland 
tlf. 38 35 04 34 innen 20.06.09 
Mail: toralfha@online.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            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 
 
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: 

     
Aasheim Bernhard 18 06 
     
   

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: 
Haugaland 
Lodge 8-018 

Haugesund 08 06 91

 

 
 

IN MEMORIAM 
Et avholdt medlem av 
Edvard Munch Lodge 
      Frank Sanne 

f. 1 november 1938  
gikk fra oss 10 mai 2008. 
Bisettelsen har funnet sted. 
Vi lyser fred over hans 
minne. 



PRESIDENTENS HJØRNE 
  
Hei brødre og søstre. 
  
Vel overstått og takk for sist til dere som var med på 15 års markeringen for 
Lodgen vår. Det ble et verdig farvel med de første 15 år og en fin start på de 
neste 15.  Guri Aasen, "heltids" guide for Edv. Munchs hus i 
Aasgårdstrand,fortalte om kunstneren og mannen, som har gitt vår Lodge sitt 
navn. 
   Oseberg Lodge, som var godt representert, ga oss et "Diplom" med hilsen 
og takk for hyggelige stunder sammen, samt utdeling av en rød rose til alle 
våre medlemmer. Det ble satt stor pris på. 
   Pins ble utdelt, både 10 og 15 års. Britt Gjertsen, ble ønsket velkommen i 
Lodgens "broderskap" og fikk sin pin. 
   Så er 17. mai også over. Den beste på lenge. Godt og varmt i vårt distrikt. 
Hva mer kan vi ønske oss? 
  
   Høytidene avløser hverandre. Nå står Pinsen for døren,og jeg håper det blir  
pent og varmt vær de siste fridagene i mai. Allerede dagen etter, den 2. juni, 
møtes vi til fredelig kappestrid med "pil og bue" på Bueskytterbanen i Fyllinga. 
Oseberg Lodge kommer mannsterke. Regner med deg også. Ta med godt 
humør, gjerne noen venner og en liten ting til utlodningen. 
  
   De av dere som leser Gjengangeren, så kanskje reportasjen om 
skoleklassen på Nordskogen skole som samler "Tøbs"( ringene som åpner 
brus og ølbokser). Barnebarnet mitt har fått med seg elever og lærer på 
innsamlingen, og de er veldig godt igang. Spar på "Tøbs" du også. Få med 
slekt og venner. Det har ingen betydning for pantingen av boksene. Sett 
igang. Det går til en kjempegod sak. Calle i Fredrikstad setter stor pris på 
engasjementet vårt, og det gjør også de som blir hjulpet med proteser etc. 
Uansett antall "Tøbs", ta de med på møter eller lever til en i styret. 
   For all del, ikke glem frimerke og telekort innsamlingen til TUB-FRIM. Også 
her er vi avhengig av din innsats. 
  
   Ha en god Pinse alle sammen og vel møtt den 2. juni. 
  
  
  Vi sees. 
  Jan. 
 
 
 
 

sident  

 
 
 
 

 
Jan kunne ønske 23 medlemmer og gjester velkommen til vår 15-års ”bursdag”. 
Spesielt velkommen til vårt nyeste medlem Britt Gjertsen. 
 
Vi sang de tre nasjonalsangene. 
 
Ved navneopprop var hele styret tilstede. 
 
Ingen nye søknader om medlemsskap. 
 
Møtereferat fra forrige fellesmøte m/Oseberg Lodge godkjent. 
 
Kassereres rapport godkjent. 
 
Innkommet post. 
Brev fra D-8 sekretær ang. bl. a. presidentmøtet som skal holdes på Thon 
Åsgårdstrand Hotell 17. oktober 09,  D-8 Guidelines, Brosjyre ang, Camps. 
 
Brev m/div. saker fra presidentmøtet i Minneapolis. 23.-25 april. 
Bl.annet at ”Online-innmelding” av nye medlemmer fungerer nå. Så det er 
bare å sette i gang verving. 
 
Bursdagshilsen i anledning vårt 15-års jubileum fra D-8 v/sekretær Odd Harald 
Olsen og fra Dalbuen Lodge v/visepresident Tordis Stenberg. 
 
Jan avsluttet forretningsdelen og Bjarne uttrykte ønske om at fred og harmoni 
må råde i lodgen vår. 
 
President Toril Trolsrud ba så om ordet. Hun takket på vegne av Oseberg Lodge 
for innbydelsen og hadde med en rød rose til hvert medlem i vår lodge. Alle vi 
som var tilstede fikk hver vår. Resten ble overrakt til presidenten vår. De hadde 
også med en flott plakett med inskripsjon på. Jan takket alle i Oseberg Lodge for 
denne hyggelige overraskelsen og kunne bare underskrive på at våre to lodger 
har et spesielt godt forhold. 
 
Jan fortalte litt om kveldens program.  

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE: 
 
                               Medlemsmøte 05.05.2009 kl. 18:30 
                                     Sted:      Sjømannsforeningens lokale. 
                                     Tilstede: 23 medlemmer og gjester. 
 



 
Først på agendaen var et kåseri om Edvard Munch ved Guri Aasen, som er 
guide ved  Edvard Munchs hus i Åsgårdstrand.  
Han ble født 12 desember 1863 og døde 23 januar 1943 av lungebetennelse. 
Han ligger begravet i ”Æreslunden” på Vår Frelsers Gravlund i Oslo. 
Fru Aasen fortalte levende om hans barndom, ungdom, hans kvinner og hans 
bohemliv i og utenfor Norge. Melankolien fulgte ham hele livet, noe de fleste 
av hans verdensberømte bilder vitner om.  
Huset i Åsgårdstrand, som opprinnelig var en enkel fiskerhytte, kjøpte han i 
1897. 
Flere av hans samtidige berømte kunstnervenner besøkte ham i 
Åsgårdstrand, som ble kjent for sitt spesielle lys. Her var han hver sommer i 
ca 20 år og mange av hans bilder ble til her, bl. a. ”Pikene på broen”. Huset 
ble solgt til Åsgårdstrand kommune i 1944 for kr. 9.000,- og ble etter hvert 
gjort om til museum, og fremstår i dag akkurat som da han bodde der. Da 
huset ble restaurert, fant de et maleri inne i en av veggene. Det henger i dag i 
et sikret monter inne i Åsgårdstrand Sparebank, til glede for besøkende og 
ansatte. Det arbeides i dag med å få til et Munch-senter i Åsgårdstrand, men 
de har ennå ikke kommet helt i mål. 
Jan takket fru Aasen for hennes flotte kåseri og overrakte henne et krus med 
vårt emblem på.. Det satte hun pris på og vi har fått et mer levende bilde av 
mannen og kunstneren Edvard Munch. 
 
Jan ba oss alle bli med og danne broderring og ønske Britt Gjertsen 
velkommen i lodgen. Hun har vært medlem en stund, men dette er første 
møtet hun deltar i. Dette er en både høytidelig og veldig hyggelig seremoni 
som Jan foretok med assistanse av marshall Vidar Steen-Hansen. 
 
Kaffe og snitter ble servert og vi hygget oss som vanlig sammen under 
måltidet. 
 
Etter endt måltid fikk Sven Anders det hyggelige oppdrag å dele ut 10- og 15-
års pins.    
 
10-års pins ble utdelt til:  
Nils E. Hanche 
 
15-års pins ble utdelt til følgende: 
Arild Andersen, Kari Auli, Vidar Steen-Hansen, Bjørn Kristiansen, Bjarne 
Rolland, Britt Thorsen, Jan W. Thorsen, Inger Aasheim, Wilfred Aasheim. 
 
Ikke tilstede for å motta sin 15-års pins: 
Bjørn Enger, Ragnar Iversen, Jørgen Larsen, Sigfrid Nordfjellmark, Niels O. 
Opland. 

 
Det ble litt ”mimring” og etter hvert kom kaffe og bløtkake på bordet. En utlodning 
ble det også og mange fine gevinster fikk ny eier. 
 
Tilslutt takket Jan alle for at de deltok i vår markering, ønsket alle en fin 17-mai 
feiring og vel hjem. 
 
Han opplyste at vårt neste møte finner sted 02. juni på Bueskytterhuset i Fyllinga 
kl. 18.00 og spesiell invitasjon gikk til Oseberg Lodge. 
 
Britt Thorsen  
Sekretær. 
 
MÅNEDENS BLØTE 
I was having trouble with my computer, so I called Ethan, the 11 year-old next 
door whose bedroom looks like Mission Control , and asked him to come over.  
 
Ethan clicked a couple of buttons and solved the problem.  
 
As he was walking away, I called after him, 'So, what was wrong?  
 
He replied, 'It was an ID ten T error.'  
 
I didn't want to appear stupid, but nonetheless inquired, 'An, ID ten T error? 
What's that? In case I need to fix it again.'  
 
Ethan grinned. 'Haven't you ever heard of an ID ten T error before?''  
 
No,' I replied.  
 
'Write it down,' he said, 'and I think you'll figure it out.'  
 
So I wrote down: I D 1 0 T  
 
I used to like that little brat. 
 
REDAKTØRENS HJØRNE 
Redaktøren ønsker å takke alle i Edvard Munch Lodge for den fine 
blomsterbuketten jeg mottok i forbindelse med min fødselsdag nylig. Gjorde mitt 
beste for å holde det unna offentlighetens lys, men det var noen glupe hoder 
som syntes det burde annonseres i Gjengangeren, så da røk den planen. 
Men det sies at man ikke er eldre enn man føler seg, så da sier vi at jeg bare er 
”godt voksen”. (Selv om kona mi kanskje ikke er helt enig i den betegnelsen). 
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for innbydelsen og hadde med en rød rose til hvert medlem i vår lodge. Alle vi 
som var tilstede fikk hver vår. Resten ble overrakt til presidenten vår. De hadde 
også med en flott plakett med inskripsjon på. Jan takket alle i Oseberg Lodge for 
denne hyggelige overraskelsen og kunne bare underskrive på at våre to lodger 
har et spesielt godt forhold. 
 
Jan fortalte litt om kveldens program.  

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE: 
 
                               Medlemsmøte 05.05.2009 kl. 18:30 
                                     Sted:      Sjømannsforeningens lokale. 
                                     Tilstede: 23 medlemmer og gjester. 
 



                              
Utvandrerfestivalen 2009 
i Kvinesdal 
den 27. juni til 05. juli 
Fra det innholdsrike programmet nevner vi følgende arrangement: 
- Knabendagen på Knaben lørdag den 27.juni 
- Rekefesten på Feda onsdag kveld den 01.07. 
- Åpning av nytt tilbygg i Lister utvandrermuseum fredag 03.07. 
- Konsert ved Helen Bøksle på Utsikten Hotell fredag kveld 03.07. 
- Get together party på Utsikten Hotell fredag kveld 03.07. 
- Det serveres deilig fiskesuppe med brød. 
- Hilsingstaler- 180 graders film- musikk. 
- Utendørsarrangement i Liknes sentrum lørdag 04.07. 
- Med blant annet konsert ved Lindesnes trekkspill klubb. 
- Stor Utvandrerfest i Kvinesdal hallen lørdag kveld 04.07. 
Her skal vi ha en høytidelig innmarsj, 
der de tilstedeværende lodger marsjerer inn under sine faner 
og flagg før nasjonalsangene synges. 
På Torvet kan dere også beundre det flotte Utvandrermonumentet 
for Sørlandet. 
Overnatting på : 
Utsikten Hotell. Tlf. 38 35 88 00 
post@utsiktenhotell.no 
Priser: Dobbelt rom inkl. frokost kr. 1150,. 
Tillegg for suite kr 300,- 
Enkelt rom inkl. frokost kr. 950,- 
Kvinesdal Gjestehus (tidl. Rafoss Hotell.) Tlf. 38 35 03 88 
post@menighetsenteret.no 
Dobbelt rom inkl. frokost kr 830,- 
Enkelt rom inkl. frokost kr 640,- 
For booking av hotell: Ta kontakt med det aktuelle hotellet 
For nærmere opplysninger , gå inn på våre hjemmesider. 
www.sorlandetutvandrersenter.no 
Påmelding til de forskjellige arrangementene: Toralf Haugland 
tlf. 38 35 04 34 innen 20.06.09 
Mail: toralfha@online.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            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 
 
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: 

     
Aasheim Bernhard 18 06 
     
   

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: 
Haugaland 
Lodge 8-018 

Haugesund 08 06 91

 

 
 

IN MEMORIAM 
Et avholdt medlem av 
Edvard Munch Lodge 
      Frank Sanne 

f. 1 november 1938  
gikk fra oss 10 mai 2008. 
Bisettelsen har funnet sted. 
Vi lyser fred over hans 
minne. 



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

02 JUNI BUESKYTING Bueskytterne, Fyllinga 
28 JUNI 4th of JULY feiring FROGNERPARKEN 
04 AUGUST GRILL-MØTE Karistua 
08 
SEPTEMBER 

Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie torv 

06 
OKTOBER 

VALG AV STYRE Turnkantina, Holtan 

NOVEMBER THANKSGIVING/OSEB. SPEIDERHYTTA EIK 
05 
DESEMBER 

JULEBORD SJØMANNSFORENINGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 
 

Medlemsavis for 
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Postboks 317  
3193 Horten

Årgang 16 Nummer 5

MAI 2009 

  

 
Tirsdag 02. Juni 

 
Bueskyting på Bueskytterforeningen i 

Fyllinga Kl. 18:00 
 Kort forretningsmøte 
 Servering / Sosialt 
 Loddsalg 
 Kaffe og 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 2009 

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.

Søndag 14. juni kl. 12.00 
Pannekakefrokost i Kongslysveien 10, Eik 
Tradisjonen tro arrangerer Oseberg Lodge også i år pannekakefrokost. 
Her blir det servert amerikanske pannekaker med sirup, kaffe og brus til 
barna. Brus kan også kjøpes utenom. Det blir natursti, hesteskokasting 
og hyggelig samvær. Pris kr. 40,-/barn under 12 år kr. 20,-. Ta med bord 
og stoler. Hele familien med venner er hjertelig velkommen. Er det noe 
du lurer på, ta kontakt på telefon 33368861 eller 48127201. 




