Til:
«Etternavn» «Fornavn»
«Adresselinje_1»
«Poststed»
MØTEPLAN FOR ÅR 2010
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2010.
DATO
ARRANGEMENT
STED

Mandag 31
MAI

BUESKYTING

Bueskytterne, Fyllinga

04 JULI
03 AUGUST
14 SEPTEMBER
05 OKTOBER
13 NOVEMBER
04 DESEMBER

FROGNERPARKEN
GRILL-MØTE
Fellesmøte Oseberg
VALG AV STYRE
THANKSGIVING/OSEB.
JULEBORD

FROGNERPARKEN
Sted angis senere
Sparebankens Kantine, Teie torv
Turnkantina, Holtan
SPEIDERHYTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Paaschesgt. 1A
3183 Horten
Årgang 17 Nummer 5

MAI 2010
Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Styret i EML ønsker alle sine
medlemmer en
Riktig God Sommer
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
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

Mandag 31. Mai
Bueskyting på
Bueskytterforeningen i Fyllinga
Kl. 18:00
•
•
•
•
•
•

Kort forretningsmøte
Servering / Sosialt
Loddsalg
Kaffe og kaker
Loddtrekning
Inngangspenger kr. 50,-

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@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

Aasheim
Kristiansen
Andersen
Thorsen
Thorsen
Gjertsen

Bernhard
Fredrik
Arild
Jan
Rune
Brit Ekman

18.06
11 07
13 07
19 07
23 07
29 07

Og følgende Lodges:
Haugaland Lodge
8-018

Haugesund

08 06 91

God bedring ønskes:
Rune Thorsen som ble innlagt på sykehus
før pinse med en alvorlig lidelse

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

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/

Månedens bløte:

A father passing by his son's bedroom was astonished to see that his bed was
nicely made and everything was picked up. Then he saw an
envelope, propped up prominently on the pillow that was addressed to 'Dad.'
With the worst premonition he opened the envelope with trembling hands
and read the letter.
Dear Dad:
It is with great regret and sorrow that I'm writing you. I had to elope with my
new girlfriend because I wanted to avoid a scene with mom and you. I have
been finding real passion with Stacy and she is so nice. But I knew you would
not approve of her because of all her piercings, and tattoos, and tight
motorcycle clothes and the fact that she is much older than I am. But it's not
only the passion...Dad, she's pregnant.
Stacy said that we would be very happy. She owns a trailer in the woods and
has a stack of firewood for the whole winter. We share a dream of having
many more children. Stacy has opened my eyes to the fact that marijuana
doesn't really hurt anyone. We'll be growing it for ourselves and trading it for
cocaine and ecstasy with the other people that live nearby. In the meantime
we will pray that science will find a cure for AIDS so Stacy can get better. She
deserves it. Don't worry Dad. I'm 15 and I know how to take care of myself.
Someday I'm sure that we will be back to visit so that you can get to
know your grandchildren.
Love,
Your Son John

P. S. Dad, none of the above is true. I'm over at Tommy's house. I just wanted
to remind you that there are worse things in life than the report card that's in
my desk drawer. I love you. Call me when it's safe to come home.

ent
REFERAT

Fra MEDLEMSMØTE:
Medlemsmøte 04.05.2010 kl. 18:45
Sted:
Turnkantina Holtanhallen.
Tilstede: 12 medlemmer og 14 gjester.

Jan ønsket medlemmer og 14 gjester fra Oseberg, totalt 26 personer, hjertelig
velkommen til lodgens 16. bursdag og vårt maimøte.
Vi sang de tre nasjonalsangene.
Sekretær foretok opprop av offiserer og alle var tilstede.
Sekretærs rapport fra vårt fellesmøte med Oseberg Lodge. Godkjent uten
anmerkninger.
Kasserers rapport godkjent uten anmerkninger.
Innkommet post.
Brev fra D-8 styret med bekreftelse at president Jan W. Thorsen deltar i
rapportkomiteen på kongressen i Kvinesdal.
Brev fra Thor Rødland ang. innsendelse av håndarbeider til D-8 kongressen.
Mail fra Lully Hillstad ang. innsendelse av frimerker til Tubfrim. Hun må ha
kvitteringer fra innsendelsen senest 30. mai.
Følgende forslag er sendt til D-8 kongressen fra forskjellige lodger.:
a) Besøk fra D-8 styret på eget initiativ.
b) Opprettelse nominasjonskomite for nye medlemmer til D-8 styret.
c) Samling for internasjonale delegater fra D-8 og D-8 styret til et felles møte før
avreise til Internasjonale kongressen.
d) Gjelder Golden member .
Flere og flere medlemmer oppnår å bli Golden members.
Hvordan skal dette finansieres i D-8?
Brev ang. ”The Lund Fund”
Brev fra Jim Olsen med oppfordring til alle SON medlemmer om å bidra
økonomisk til opprettelse av dette fondet. Dette er et fond til ære for foreningens
mangeårige advokat og adm. Direktør, John Lund, og hans far Alan Lund, som
den tidligere advokat i Sons of Norway. Vi ønsker å uttrykke vår takk for det
store arbeid og engasjement de har lagt ned for Sons of Norway og det Norsk-

Amerikanske samfunn.
(Kopi av dette brevet fåes hos sekretær.)
Ski for Light.
Vår lodge har verken økonomi eller kandidat til denne begivenheten som
finner sted i 2011.
Vi har ikke anledning til å delta m/annonse i Kongressbladet for den
Internasjonale Kongressen i Idaho 2010.
Jan opplyste tilslutt at vårt bueskyttermøte i år er blitt flyttet til mandag 31.05
da banen/lokalet var opptatt tirsdag1. juni.
Bjarne Rolland ønsket at fred og harmoni må råde i vår lodge.
Et vårpyntet festbord sto klart med snitter og kaffe. Maten smakte fortreffelig
og da maten var fortært introduserte Jan kveldens kåsører. John Ludvigsen
og Willy Fredriksen fra Dis Norge, Vestfold Slektsforskning, fikk så ordet. De
holdt et både spennende og lærerikt kåseri. Det er mange registre og andre
nyttige resursser som ble dokumentert , i søket på våre aner. De delte også ut
noen brosjyrer som kan være til nytte før en starter opp. Denne brosjyren kan
lånes av sekretæren hvis noen er interessert i å lese den.
En bursdag må jo feires med kaker og i pausen i kåseriet, kom kaffe og deilig
sjokoladekake og bløtkake på bordet. Samtidig gikk skålen med lodder rundt.
Mens vi hygget oss, fortsatte kåseriet. De gikk direkte inn på saker på
storskjerm og bl.a. ble presidentens aner funnet. Alle var enig om at dette var
spennende saker og vi ble enig om at de skulle komme tilbake ved en senere
anledning.
Jan takket dem for et flott og meget interessant program og overrakte hver av
dem et krus med lodgens emblem på.
En hyggelig kveld går alltid fort. Loddtrekning sto for tur og mange fine
gevinster ble delt ut.
Tilslutt takket Jan alle for en fin kveld og ønsket alle vel hjem
Han minnet igjen om at vårt neste møte finner sted MANDAG 31. MAI KL.
18.00 HOS BUESKYTTERKLUBBEN I FYLLINGA, HORTEN
Sekretær
Britt Thorsen

Presidentens hjørne:
Hei brødre og søstre.
Vel overstått 16 årsjubileum og 17. mai. Disse to merkedagene var i år begge
positive. Møtet den 4. mai ble veldig godt besøkt. Vi var i alt 26 som fikk en grei
innføring i slektsgranskning av 2 engasjerte og fine representanter fra DIS,
Vestfold. Vi har en muntlig avtale om et nytt besøk. Jeg gleder meg allerede.
Gledelig var det også at så mange fra Oseberg Lodge besøkte oss.
Bare 13 dager senere var det klart for nok et maihøydepunkt. Etter en
lang "vårperiode" med kaldt vær og ovnsfyring, kom endelig dager med varme
og optimisme. 17. mai ble en fin dag i vårt distrikt, heldigvis.
Distriktskongressen i Kvinesdal avvikles i dagene 10.-12. juni. Viking Lodge er
arrangør og det hele foregår på "nye Hotell Utsikten". Mange saker skal
behandles, nye representanter skal velges og kursen for nye 2 år skal legges.
Det blir spennende. Undertegnede er med i Rapportkomiteen.
Junimøtet blir i år allerede mandag 31. mai fordi Bueskytterinstruktøren
desverre var opptatt 1. juni. ALTSÅ 31. MAI( MANDAG) KL. 1800. Som vanlig
blir det en vennskaplig konkurranse med Oseberg Lodge`s bueskyttere, pølser
med tilbehør, kaffe og kaker og en utlodning. Men først blir det tid til et lite
forretningsmøte.
Vi tar "sommerferie" fram til 3. august. Karistua er historie for oss nå og
augustmøtet blir derfor på MC klubbens lokale på Hellandveien, Nykirke.
Nærmere opplysninger om dette kommer i augustutgaven av "SKRIKET", men
sett av dagen allerede nå på kalenderen !!!!
Tilslutt ønsker jeg alle medlemmer av SON hjertelig velkommen til
Bueskytterstevnet i Fyllinga den 31. mai. Og til dere som ikke har anledning til å
delta, - en skikkelig fin sommer - så sees vi den 3. august.
God Sommer!
Jan.

redaktørens hjørne:
Skriket kommer ut litt tidligere denne gangen, slik at du skal få litt bedre tid på
deg til å forberede deg på vår bueskyting førstkommende mandag. Dette blir
siste utgave av Skriket før ferien. Vi er tilbake med nytt kombinert nummer for
Juni/Juli i slutten av juli med opplysninger om vår vanlige grillfest som markerer
starten på høsstsesongen. Vi skal da også ta stilling til hvor mange flere høstsesonger vi skal oppleve i EML. Da blir det general-avstemning per SMS.

Amerikanske samfunn.
(Kopi av dette brevet fåes hos sekretær.)
Ski for Light.
Vår lodge har verken økonomi eller kandidat til denne begivenheten som
finner sted i 2011.
Vi har ikke anledning til å delta m/annonse i Kongressbladet for den
Internasjonale Kongressen i Idaho 2010.
Jan opplyste tilslutt at vårt bueskyttermøte i år er blitt flyttet til mandag 31.05
da banen/lokalet var opptatt tirsdag1. juni.
Bjarne Rolland ønsket at fred og harmoni må råde i vår lodge.
Et vårpyntet festbord sto klart med snitter og kaffe. Maten smakte fortreffelig
og da maten var fortært introduserte Jan kveldens kåsører. John Ludvigsen
og Willy Fredriksen fra Dis Norge, Vestfold Slektsforskning, fikk så ordet. De
holdt et både spennende og lærerikt kåseri. Det er mange registre og andre
nyttige resursser som ble dokumentert , i søket på våre aner. De delte også ut
noen brosjyrer som kan være til nytte før en starter opp. Denne brosjyren kan
lånes av sekretæren hvis noen er interessert i å lese den.
En bursdag må jo feires med kaker og i pausen i kåseriet, kom kaffe og deilig
sjokoladekake og bløtkake på bordet. Samtidig gikk skålen med lodder rundt.
Mens vi hygget oss, fortsatte kåseriet. De gikk direkte inn på saker på
storskjerm og bl.a. ble presidentens aner funnet. Alle var enig om at dette var
spennende saker og vi ble enig om at de skulle komme tilbake ved en senere
anledning.
Jan takket dem for et flott og meget interessant program og overrakte hver av
dem et krus med lodgens emblem på.
En hyggelig kveld går alltid fort. Loddtrekning sto for tur og mange fine
gevinster ble delt ut.
Tilslutt takket Jan alle for en fin kveld og ønsket alle vel hjem
Han minnet igjen om at vårt neste møte finner sted MANDAG 31. MAI KL.
18.00 HOS BUESKYTTERKLUBBEN I FYLLINGA, HORTEN
Sekretær
Britt Thorsen

Presidentens hjørne:
Hei brødre og søstre.
Vel overstått 16 årsjubileum og 17. mai. Disse to merkedagene var i år begge
positive. Møtet den 4. mai ble veldig godt besøkt. Vi var i alt 26 som fikk en grei
innføring i slektsgranskning av 2 engasjerte og fine representanter fra DIS,
Vestfold. Vi har en muntlig avtale om et nytt besøk. Jeg gleder meg allerede.
Gledelig var det også at så mange fra Oseberg Lodge besøkte oss.
Bare 13 dager senere var det klart for nok et maihøydepunkt. Etter en
lang "vårperiode" med kaldt vær og ovnsfyring, kom endelig dager med varme
og optimisme. 17. mai ble en fin dag i vårt distrikt, heldigvis.
Distriktskongressen i Kvinesdal avvikles i dagene 10.-12. juni. Viking Lodge er
arrangør og det hele foregår på "nye Hotell Utsikten". Mange saker skal
behandles, nye representanter skal velges og kursen for nye 2 år skal legges.
Det blir spennende. Undertegnede er med i Rapportkomiteen.
Junimøtet blir i år allerede mandag 31. mai fordi Bueskytterinstruktøren
desverre var opptatt 1. juni. ALTSÅ 31. MAI( MANDAG) KL. 1800. Som vanlig
blir det en vennskaplig konkurranse med Oseberg Lodge`s bueskyttere, pølser
med tilbehør, kaffe og kaker og en utlodning. Men først blir det tid til et lite
forretningsmøte.
Vi tar "sommerferie" fram til 3. august. Karistua er historie for oss nå og
augustmøtet blir derfor på MC klubbens lokale på Hellandveien, Nykirke.
Nærmere opplysninger om dette kommer i augustutgaven av "SKRIKET", men
sett av dagen allerede nå på kalenderen !!!!
Tilslutt ønsker jeg alle medlemmer av SON hjertelig velkommen til
Bueskytterstevnet i Fyllinga den 31. mai. Og til dere som ikke har anledning til å
delta, - en skikkelig fin sommer - så sees vi den 3. august.
God Sommer!
Jan.

redaktørens hjørne:
Skriket kommer ut litt tidligere denne gangen, slik at du skal få litt bedre tid på
deg til å forberede deg på vår bueskyting førstkommende mandag. Dette blir
siste utgave av Skriket før ferien. Vi er tilbake med nytt kombinert nummer for
Juni/Juli i slutten av juli med opplysninger om vår vanlige grillfest som markerer
starten på høsstsesongen. Vi skal da også ta stilling til hvor mange flere høstsesonger vi skal oppleve i EML. Da blir det general-avstemning per SMS.

Månedens bløte:

A father passing by his son's bedroom was astonished to see that his bed was
nicely made and everything was picked up. Then he saw an
envelope, propped up prominently on the pillow that was addressed to 'Dad.'
With the worst premonition he opened the envelope with trembling hands
and read the letter.
Dear Dad:
It is with great regret and sorrow that I'm writing you. I had to elope with my
new girlfriend because I wanted to avoid a scene with mom and you. I have
been finding real passion with Stacy and she is so nice. But I knew you would
not approve of her because of all her piercings, and tattoos, and tight
motorcycle clothes and the fact that she is much older than I am. But it's not
only the passion...Dad, she's pregnant.
Stacy said that we would be very happy. She owns a trailer in the woods and
has a stack of firewood for the whole winter. We share a dream of having
many more children. Stacy has opened my eyes to the fact that marijuana
doesn't really hurt anyone. We'll be growing it for ourselves and trading it for
cocaine and ecstasy with the other people that live nearby. In the meantime
we will pray that science will find a cure for AIDS so Stacy can get better. She
deserves it. Don't worry Dad. I'm 15 and I know how to take care of myself.
Someday I'm sure that we will be back to visit so that you can get to
know your grandchildren.
Love,
Your Son John

P. S. Dad, none of the above is true. I'm over at Tommy's house. I just wanted
to remind you that there are worse things in life than the report card that's in
my desk drawer. I love you. Call me when it's safe to come home.

ent
REFERAT

Fra MEDLEMSMØTE:
Medlemsmøte 04.05.2010 kl. 18:45
Sted:
Turnkantina Holtanhallen.
Tilstede: 12 medlemmer og 14 gjester.

Jan ønsket medlemmer og 14 gjester fra Oseberg, totalt 26 personer, hjertelig
velkommen til lodgens 16. bursdag og vårt maimøte.
Vi sang de tre nasjonalsangene.
Sekretær foretok opprop av offiserer og alle var tilstede.
Sekretærs rapport fra vårt fellesmøte med Oseberg Lodge. Godkjent uten
anmerkninger.
Kasserers rapport godkjent uten anmerkninger.
Innkommet post.
Brev fra D-8 styret med bekreftelse at president Jan W. Thorsen deltar i
rapportkomiteen på kongressen i Kvinesdal.
Brev fra Thor Rødland ang. innsendelse av håndarbeider til D-8 kongressen.
Mail fra Lully Hillstad ang. innsendelse av frimerker til Tubfrim. Hun må ha
kvitteringer fra innsendelsen senest 30. mai.
Følgende forslag er sendt til D-8 kongressen fra forskjellige lodger.:
a) Besøk fra D-8 styret på eget initiativ.
b) Opprettelse nominasjonskomite for nye medlemmer til D-8 styret.
c) Samling for internasjonale delegater fra D-8 og D-8 styret til et felles møte før
avreise til Internasjonale kongressen.
d) Gjelder Golden member .
Flere og flere medlemmer oppnår å bli Golden members.
Hvordan skal dette finansieres i D-8?
Brev ang. ”The Lund Fund”
Brev fra Jim Olsen med oppfordring til alle SON medlemmer om å bidra
økonomisk til opprettelse av dette fondet. Dette er et fond til ære for foreningens
mangeårige advokat og adm. Direktør, John Lund, og hans far Alan Lund, som
den tidligere advokat i Sons of Norway. Vi ønsker å uttrykke vår takk for det
store arbeid og engasjement de har lagt ned for Sons of Norway og det Norsk-

Gratulerer med dagen
ønskes følgende
medlemmer:

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

Aasheim
Kristiansen
Andersen
Thorsen
Thorsen
Gjertsen

Bernhard
Fredrik
Arild
Jan
Rune
Brit Ekman

18.06
11 07
13 07
19 07
23 07
29 07

Og følgende Lodges:
Haugaland Lodge
8-018

Haugesund

08 06 91

God bedring ønskes:
Rune Thorsen som ble innlagt på sykehus
før pinse med en alvorlig lidelse

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

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/

Til:
«Etternavn» «Fornavn»
«Adresselinje_1»
«Poststed»
MØTEPLAN FOR ÅR 2010
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2010.
DATO
ARRANGEMENT
STED

Mandag 31
MAI

BUESKYTING

Bueskytterne, Fyllinga

04 JULI
03 AUGUST
14 SEPTEMBER
05 OKTOBER
13 NOVEMBER
04 DESEMBER

FROGNERPARKEN
GRILL-MØTE
Fellesmøte Oseberg
VALG AV STYRE
THANKSGIVING/OSEB.
JULEBORD

FROGNERPARKEN
Sted angis senere
Sparebankens Kantine, Teie torv
Turnkantina, Holtan
SPEIDERHYTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Paaschesgt. 1A
3183 Horten
Årgang 17 Nummer 5

MAI 2010
Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Styret i EML ønsker alle sine
medlemmer en
Riktig God Sommer
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
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

Mandag 31. Mai
Bueskyting på
Bueskytterforeningen i Fyllinga
Kl. 18:00
•
•
•
•
•
•

Kort forretningsmøte
Servering / Sosialt
Loddsalg
Kaffe og kaker
Loddtrekning
Inngangspenger kr. 50,-

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

