Til:
navn» «Fornav
vn»
«Ettern
«Adressselinje_1»
«Poststted»
MØTEP
PLAN FOR ÅR 2008
Styret foreslår
f
følgende
e foreløpige mø
øteplan for år 20
008.
DATO
ARRA
ANGEMENT
STED

05 AUGUST

GRIL
LL-MØTE

KARISTU
UA

09 SEPT
TEMBER
07 OKTO
OBER
NOVEMBER
06 DESE
EMBER

FELLES
SMØTE OSEBERG
G
VALG AV
A STYRE
THANK
KSGIVING/OSEB.
JULEBORD

BANKKANTINA, TEIE TORV
TURNKANTIINA, HOLTAN
SPEIDERHY
YTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

Velkomm
V
men tilbakke til høsstens
aktivitetter i Edva
ard Munnch
Lodgee!
OPPLYSNINGE
O
R OM EDVARD
D MUNCH LODG
GE 2008
Kontingen
nt:

Hovedmedlem
m Kr. 350,- / Ektefelle kr.
k 300,- / SNYC
ungdomsmedllem kr. 200,-

Aktivitetsk
komite

Kari Auli og Nils L. Hanche

Solskinns
skomite
Normal medlems-møtedag:
m

Bjørn Kristianssen
Første tirsdag i måneden

Normal sttyremøte-dag:

Hver tredje tirssdag i måneden

Trykkeri:

Avisen er 100 % hjemmelaget

Deadline for innrykk:

Bør være reda
aktøren i hende innen den 20 i mån.

REDAKT
TØR

WILFRED AA
ASHEIM

hjem: 330
073058
jobb: 675
594429

waa@wilfreda
aasheim.com
wilfred.aasheim@akersolutions.com
m

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Postboks 317
3193 Horten
Årrgang 15 Nummer 7

JUNI / JULI 20
008
Org. Nr. 989
9 825 879 Brønnøy
ysund.

Tirsda
ag 5. August
Medlemsm
møte/Grillaften
n.
•
•
•
•
•

Karisttua, kl. 18:00
Kort Forrretningsmøte
Leker, Lu
uftgevær, hestes
sko etc.
Grilling. Ta med din egen
n grillmat.
Vafler serveres.
Kaffe/te/V
Loddtrek
kning.

Møt opp med familie
e og venner og la
a oss ha
en hyggelig
h
og sosia
al kveld sammen
n! Ta
gjerrne med en liten ting
t
til vår loddtrrekning!
Drik
kke av ymse slag
g til maten medbrringes.
(Eventue
elt privatsjåfør)
http:://www.wilfredaash
heim.com/edvmun
nch.htm

Gratu
ulerer med dageen
ønskess følgende
medlem
mmer:

Presid
dent
Jan W.
W
Thors
sen
Paaschegt. 1 A
H
3183 Horten
0 19 70
Tlf. 33 04
e-mail: jwth@broadpark.no
s./Redaktør / Webmas
st.
Visepres
Wilfred Aasheim
A
Snekkerrmesterveien 3
3186 Ho
orten Tlf. 33 07 30 58
com
e-mail: waa@wilfredaasheim.
w
ær Britt Thorsen
Sekretæ
Paasche
egt. 1 A
3183 Ho
orten Tlf. 33 04 19 70
e-mail: jwth@broadpark.no
er Bjarne Rolland
Kassere
Jernban
negt. 34
3187 Ho
orten Tlf. 33 04 22 49
o
e-mail: bjarne.rolland@hive.n
b

Aashe
eim
Bernh
hard
18 06
07 06 48
Sanne
Unni
8
Kristi
iansen
Fredr
11 07
68
8er
Inggen
av våre
merik
edlemmer
fylle
Andersen
Arild
13 07
år sen
d
denne måneden
Thors
19 07
Jan n.
23 07
Thorssen
Rune

Ogg følgende Lod
dges:
Berg
gen Lodge
8-013

Be
ergen

29 08 87

Tillitsvallgt 1 Nils L. Hanche
Skolega
ata 10 B
3182 Ho
orten Tlf. 33 04 78 27
n
Tillitsvallgt 2 Bjørn Kristiansen
Paul Bentsensgt. 7
orten Tlf. 33 04 51 46
3188 Ho
e-mail: bjoerkr4@frisurf.no
b

Revisor 1 Gunn E. Borge
en 6
Lyngveie
3185 Sk
koppum Tlf. 33 07 09 61
e-mail: Gunn.E.Borge@hive.n
G
no
Revisor 2 Ragnar Iversen
Apoteke
ergt.4
3187 Ho
orten Tlf. 33 04 88 33
e-mail: ragnar.iversen@hbbl.n
r
no

Ta Idrettsmerkeet du
ogsså:
Tesst formen
Kom
m i gang
Få et bedre liv
Vellkommen
Inffo:
ww
ww.idrettsmerrket.no

Yipp
pee! I Fina
ally FOUN
ND IT !!

Aktivitettsleder Kari Auli
Paul Bentsensgt. 7
orten Tlf. 33 04 51 46
3188 Ho

Marshall Vidar Steen-Hansen
Valhallv
veien 5 A
3155 Ås
sgårdstrand
Tlf. 33 08
0 12 92

ANNON
NSESIDE

SON’s Interne
et addresses:
Distrikt 8 - Norge:
http://www.son
nsofnorway.no
S
SON-INTERNATIIONAL Web site::
www.sonsoffnorway.com
SØ
ØSTERLODGE: Nor-Bu
N
Lodge 8-4
427
Rockaway, New Jersey
http://www..nor-bu.org/

MÅNED
DENS BLØTE

RE
EFERAT FRA MEDLEMSMØTE
M
E:
Medlemsm
møte 03.06.200
08 kl. 18:00
Sted:
Bue
eskytterforeningen, Fyllinga
a.
Tilstede: 12 medlemmer
m
og
g 9 gjester.

Joined At
A The Hip
Siamese twins walk into a pub in Ontario a
and park themselv
ves on a bar stool.
One of them
t
says to the bartender,
b
'Don't m
mind us, we're joined at the hip.
I'm John
n, he's Jim. Two Molson
M
Canadian beers, draft pleas
se'.
The barrtender, feeling slightly awkward, triies to make polite
e conversation
while po
ouring the beers.
'Been on holiday yet, lads
s?'
'Off to England
E
next month,' says John. 'W
We go to England every
e
year and hirre
a car an
nd drive for miles, don't we, Jim?' Jim agrees.
'Ah, Eng
gland!' says the bartender. 'Wonderful country... the history, the beer,
the cultu
ure...'
'Nah, we
e don't like that British crap,' says JJohn. ' Hamburgers & Molson s
beer, that's us, eh Jim? And
A we can't stand
d the English - the
ey're so arrogant
and rude.'
'So why
y keep going to En
ngland?' asks the bartender.
'It's the only chance Jim gets
g
to drive.'
*****************************************************************************************
Marriage is a relationship
p in which one perrson is always righ
ht, and the other is
usually the husband.
*****************************************************************************************
Intellige
ence
Little Jo
ohnny went up to his
h father and askked,
"Dad, where
w
did all of my
y intelligence come
e from?"
Johnny''s father replied,
"Well, son, you must have gotten it from yo
our mother, 'cause
eI
still have mine."

Med
dlemsmøte 03.06.08 kl. 18.00 på Bu
ueskytterforeninge
ens hus i Fyllinga
a.
Tilsttede: Hele styret , Arild Andersen, Unni
U
og Frank Sanne , Liv Sollum
Gjes
ster fra Oseberg Lodge
L
: Solveig og
g Sven Anders Kjø
ønnerød, Wenche
e
Jaco
obsen, Else-Mari Christiansen,
C
Ann
ne-Lise og Miriam Berenger, Solveiig og
Tor Sørensen, Toril Trolsrud.
T
Jan ønsket gjester og
g medlemmer hjerrtelig velkommen ttil årets bueskytte
ermøte.
Som
m ”vanlig” var værrgudene absolutt på vår side, sol og
g nydelig sommerrvær.
Vi sa
ang de tre nasjonalsangene.
Sekretærs referat fra forrige møte ble godkjent.
g
Kass
serers rapport ble
e også godkjent.
Innk
komne brev:
Brev
v fra Internasjonalle Kongressen ang, avertering i Kongressens
Prog
gramhefte. Interna
asjonale kongress
sen finner sted i S
San Diego.
Med
dlemsmøtet bestemte at vi ikke har økonomi til annon
nse i heftet.
Invittasjon fra Christiania Lodge til deres 25-års jubileum som finner sted lørdag
11. oktober
o
på Thon Vika
V
Hotell. Brev med
m detaljene hoss sekretær.
Purrring på regnskaps
sresultatet for 2007 fra Minneapolis. Kasserer opplys
ste at
dette
e allerede var sen
ndt, så alt er i orde
en.
delse med D8-Kon
ngressen i Sand i
Jan orienterte om en del saker i forbind
Ryfy
ylke 12 – 15. juni. President og sek
kretær er represen
ntanter fra vår lodg
ge.
ar sendt inn 3kg,1
120gr. frimerker til Tub-Frim fra vårr lodge. Kopi fra po
osten er
Vi ha
send
dt Lully Hillestad.

Oseberg Lodge og ønsket alle vel hjem.
Jan ba alle komme frem og danne brodering sammen med ham. Denne
oppgaven jeg nå skal utføre sa han, er like høytidelig og gledelig hver gang. I
dag er det Unni og Frank Sanne som skal taes opp som medlemmer i Edvard
Munch Lodge. De har vært medlemmer noen måneder, men har først i dag
hatt anledning til å være tilstede. Etter opptagelsen, ble de ønsket velkommen
i lodgen av alle.
Jan avsluttet forretningsmøtet kl. 18.40 og Bjarne ønsket fred og harmoni i
lodgen vår.
Så var det ”showtime”. Jan opplyste at vi delte konkurransen i to avdelinger,
med servering av pølser med tilbehør etter første avdeling. Premieutdeling
ville bli sammen med kaffe, kaker og utlodning senere på kvelden.
Yngvar Loddengaard fra Bueskytterklubben og hans kone, ordnet med utstyr
til alle som skulle være med. Etter en kort orientering om reglene, var
deltagerene i gang. Noen litt drevne i faget, andre startet for første gang, men
alle, også heiagjengen hadde det like moro.
Imens var Nils i full gang på kjøkkenet og da første runde var slutt, smakte det
godt med mat. Praten gikk livlig og nye erfaringer ble utvekslet.
Etter endt måltid var det på’an igjen.
Det er ikke bare,bare når pila ”overser” målskiva og fyker ut i det grønne. Da
er det godt å ha heiagjengen til hjelp. At vi har det artig sammen med våre
venner fra Oseberg Lodge , er det ingen tvil om.
Mens de siste pilene ble skutt, ble kaffebordet dekket. Solveig Sørensen
hadde hånd om poengskjemaene til de forskjellige og snart var
sammendraget klart.
Vi trakk innendørs igjen. Det var tid for kaffe, premieutdeling og loddsalg.
Her er resultatlisten:
Nr.

Damer:

Poeng:

Nr.

Herrer:

Poeng:

1.
2.
3.
4.

Solveig Kjønnerød
Miriam Berenger
Toril Trolsrud
Anne-Lise
Berenger

121
94
93
71

1
2.
3.
4.

Jan W. Thorsen
Wilfred Aasheim
Bjarne Rolland
Sven A. Kjønnerød

258
225
223
214

5.

Tore O. Sørensen

210

Etter at kaffe og kaker var fortært, premieutdeling og gevinstene på loddsalget
var fordelt, takket Jan for ennå et hyggelig møte sammen med våre venner i

Neste medlemsmøte er på Karistua i Frebergsvik 5. august kl. 18.00. Ta med
grillmat og drikke. Kaffe og kaker holder vi. Håper alle våre medlemmer stiller
opp. Vi vet at det kommer venner fra Oseberg Lodge også. Alle er hjertelig
velkommen.
Britt Thorsen
Sekretær

PRESIDENTENS HJØRNE
Hei brødre og søstre.
Det er like før høstsesongen starter opp igjen med det tradisjonelle grillmøtet
på Karistua,og dermed synger vel også ferien på siste verset for de fleste av
oss. Håper dere har hatt gode opplevelser denne sommeren og starter opp igjen
med stor iver.
Siden sist (Bueskytterstevnet 3. juni) har jeg og Britt deltatt på Kongressen i
Sand i Ryfylke 12.-15. juni. Det var en positiv opplevelse. Vertskapet hadde vært
utrolig dyktige og lagt alt til rette for delegater og ledsagere. Møtet gikk greit og
var preget av ro og harmoni og saklig debatt. Det nye styret som skal lede
Distrikt 8 de neste 2 år er: President Ole Hillestad, Visepresident Thor Rødland
og Kasserer Per Mikalsen, alle ble gjenvalgt. Ny aktivitets og
kommunikasjonsansvarlig, Barbie Olaisen, sluttet som sekretær og overlot det
vervet til Odd Harald Olsen.
Carl Johan Holm takket samtlige lodger for innsamlingen av aluminiumsringer.
Det ble tilsammen netto 15,1kilo av de små øl og brusringene. Fortsett å samle.
Dette går til en skikkelig god sak. 0gså Tubfrimansvarlig, Lully Hillestad, var
overveldet over resultatet. Hvis ikke jeg husker feil ble resultatet rundt 250 kilo
frimerker, telekort og postkort.
Det som samles inn fra hele organisasjonen vår gjør at Tubfrim kan opprettholde
driften på dagens nivå. Beste lodge denne gang var Cleng Peerson med over
110 kilo, Ufattelig !! Innsamlingen fortsetter.
Augustmøtet på Karistua, tirsdag den 5. kl.1800, blir et fellesmøte med
Oseberg Lodge, som vanlig. Ta med grillmat og drikke,- vi har grillene klare. Det
blir et kort forretningsmøte med sosialt samvær utover kvelden. Ta med noen
venner, og en gevinst til utlodningen, så sees vi på Karistua.
Jan.
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aktivitetter i Edva
ard Munnch
Lodgee!
OPPLYSNINGE
O
R OM EDVARD
D MUNCH LODG
GE 2008
Kontingen
nt:

Hovedmedlem
m Kr. 350,- / Ektefelle kr.
k 300,- / SNYC
ungdomsmedllem kr. 200,-

Aktivitetsk
komite

Kari Auli og Nils L. Hanche

Solskinns
skomite
Normal medlems-møtedag:
m

Bjørn Kristianssen
Første tirsdag i måneden

Normal sttyremøte-dag:

Hver tredje tirssdag i måneden

Trykkeri:

Avisen er 100 % hjemmelaget

Deadline for innrykk:

Bør være reda
aktøren i hende innen den 20 i mån.

REDAKT
TØR

WILFRED AA
ASHEIM

hjem: 330
073058
jobb: 675
594429

waa@wilfreda
aasheim.com
wilfred.aasheim@akersolutions.com
m

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Postboks 317
3193 Horten
Årrgang 15 Nummer 7

JUNI / JULI 20
008
Org. Nr. 989
9 825 879 Brønnøy
ysund.

Tirsda
ag 5. August
Medlemsm
møte/Grillaften
n.
•
•
•
•
•

Karisttua, kl. 18:00
Kort Forrretningsmøte
Leker, Lu
uftgevær, hestes
sko etc.
Grilling. Ta med din egen
n grillmat.
Vafler serveres.
Kaffe/te/V
Loddtrek
kning.

Møt opp med familie
e og venner og la
a oss ha
en hyggelig
h
og sosia
al kveld sammen
n! Ta
gjerrne med en liten ting
t
til vår loddtrrekning!
Drik
kke av ymse slag
g til maten medbrringes.
(Eventue
elt privatsjåfør)
http:://www.wilfredaash
heim.com/edvmun
nch.htm

