Til:
«Etternavn» «Fornavn»
«Adresselinje_1»
«Poststed»
MØTEPLAN FOR ÅR 2010
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2010.
DATO
ARRANGEMENT
STED
03 AUGUST
14 SEPTEMBER
05 OKTOBER
13 NOVEMBER
04 DESEMBER

GRILL-MØTE

MC-klubbens lokale, Nykirke
Midgard Senteret, Borre
Fellesmøte Oseberg
Sparebankens Kantine, Teie torv
THANKSGIVING/OSEB. SPEIDERHYTTA EIK
JULEBORD
SJØMANNSFORENINGEN

Midgard-møte

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Paaschesgt. 1A
3183 Horten
Årgang 17 Nummer 7

JUNI/JULI 2010
Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Tirsdag

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

03. August

Grillmøte Kl. 18:00
MC-klubbens lokale, Helland
Nykirke







Kort forretningsmøte
Leker, Luftgevær, hestesko etc.
Grilling. Ta med din egen grillmat.
Drikke til maten medbringes.
Kaffe serveres
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

President
Jan W.
Thorsen
Paaschegt. 1 A
3183 Horten

Gratulerer med dagen
ønskes følgende
medlemmer:

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@online.no

f. 2 oktober 1941 er gått bort etter et lengre sykeleie.
Bisettelsen har funnet sted. Vi lyser fred over hans
minne.

Bergen Lodge 8013

Bergen

Bisettelsen fant sted i Nøtterøy kapell 17. juni.
29 08 87

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
e-mail: vid-stee@online.no

Revisor 2 Ragnar Iversen
Apotekergt.4
3187 Horten Tlf. 33 04 88 33
e-mail: ragnar.iversen@hbbl.no

Bjørn Enger

Per Rygh

Og følgende Lodges:

Aktivitetsleder Kari Auli
Paul Bentsensgt. 7
3188 Horten Tlf. 33 04 51 46

Revisor 1 Gunn E. Borge
Lyngveien 6
3185 Skoppum Tlf. 33 07 09 61
e-mail: Gunn.E.Borge@hive.no

Et avholdt medlem av Edvard Munch Lodge

*******************************************
Oseberg Lodge har også nylig mistet et kjært medlem,
som også var en meget god venn av oss i Edvard
Munch Lodge

Kasserer Bjarne Rolland
Jernbanegt. 34
3187 Horten Tlf. 33 04 22 49
e-mail: bjarne.rolland@hive.no

Redaktør / Medl.sekr./ Webmast.
Wilfred Aasheim
Snekkermesterveien 3
3186 Horten Tlf. 330 73 330
e-mail: waa@wilfredaasheim.com

IN MEMORIAM

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/

REDAKTØRENS HJØRNE:
Selv om det i skrivende stund fremdeles er fellesferie, går nå tiden fort til vi skal
ha vår første samling for høstsesongen.
I vårt siste styremøte diskuterte vi igjen Lodgens fremtid. Det ble til slutt bestemt
at vi skulle gjøre et forsøk på enda et år, med et par mindre justeringer.
Undertegnede vil gjerne ut av styret, og kasserer Bjarne vil overta også vervet
som medlemssekretær. Bjørn vil gjerne slippe vervet som visepresident, men
der har vi enda ikke funnet en erstatning.
De siste årene har det nesten uten unntak vært kun styremedlemmene som har
stilt opp på medlemsmøtene, og vi føler at det nå kan være på tide å lodde
stemningen i medlemsmassen for hvordan de ønsker videre drift av Lodgen.
Da det i disse dager vel ikke er noen som ikke besitter en mobiltelefon, ønsker
jeg å prøve en ny avstemningsmetode for å slippe unnskyldninger som at de
ikke hadde tid, for dyr porto etc. Jeg ønsker at hver og en av dere som får denne
avisen i hende plukker opp telefonen umiddelbart og sender en tekstmelding
med kun et siffer som tilsvarer ett av valgene herunder:
1) Fortsette som i dag.
2) Legge ned Lodgen
3) Legge oss i ”dvale”, med et sovende styre og ingen medlemsmøter ála
Roald Amundsen Lodge 8-008 i Fredrikstad.
4) Slå oss sammen med Oseberg Lodge helt og holdent.eller
5) Slå oss delvis sammen med Oseberg som affiliate members.
Jeg ber dere alle, uten unntak, være så snill å ta dere tid til å sende meg en rask
SMS med et av valgene herover. Forventer 100% respons fra medlemsmassen.

Send dit svar til Mobil nr. 40 88 25 22

PRESIDENTENS HJØRNE:

ent
REFERAT FRA MEDLEMSMØTE:

Medlemsmøte 31.05.2010 kl. 18:00
Sted:
Bueskytterne, Fyllinga.
Tilstede:

Hei brødre og søstre.
Sommerferien er vel på hell for de fleste nå. Kveldene har blitt merkbart
kortere og det er snart 2 måneder siden det vellykkede "Bueskyttermøtet" i
Fyllinga i juni, hvor Eddy Ferreira ble tatt opp som nytt medlem av vår Lodge.
Eddy er i disse dager på "rotur i USA" med en kamerat. Roturen foregår på
Mississippi og tar drøye 2 måneder. Han har lovet å fortelle om ferden på et
medlemsmøte på nyåret.
Det var med tungt hjerte vi mottok beskjeden om at vårt chartermedlem,
Bjørn Enger, døde 12. juni nær 69 år gammel. Han ble stedt til hvile på Horten
Kirkegård fredag 18.juni med stor deltagelse fra slekt og venner.
Kvinesdalkongressen er gått over i historien. Odd Harald Olsen fra Ryfylke
Lodge ble vår nye Distriktspresident. Med seg i styret får han : Visepresident
Nils A. Gerhardsen, Haugaland Lodge, Sekretær Solfrid Abrahamsen, Ryfylke
Lodge, Aktivitet- og kommunikasjonsansvarlig Inge Nødland, Leiv Eiriksson
Lodge alle nye. Kassereren Per Mikalsen, Terje Vigen Lodge, ble gjenvalgt
med akklamasjon. Det ser ut som vi har fått et meget godt styre for de neste
2 årene. Lykke til !! Carl Johan Holm mottok også i år fantastisk mange kilo
aluminiumsringer av Distriktets Lodger. Terje Vigen Lodge`s Sverre Risdal
var den desidert største innsamler i år også.
Vi mottok Diplom fra TUBFRIM. Selv om vi ikke nådde helt opp denne
gang er TUBFRIM helt avhengig av innsatsen vår så det er bare å stå på. Ta
vare på frimerker og Telekort. Det går til en god sak.
OBS!! OBS!! Augustmøtet vårt den 3. er flyttet til MC klubbens lokale på
Hellandveien på Nykirke. Karistua, som var vårt augustmøtested, er leid bort
på åremål, - desverre. Veibeskrivelse : Fra Horten: Ta til høyre i 60 sonen,
skilt Helland, før jernbaneundergangen. Fra Kopstadkrysset mot Horten:
Passer Brannstasjonen og rundkjøringen, kjør under jernbaneundergangen og
ta til venstre, skiltet Helland. Kommer du fra Borre / Skoppum over Nykirke
kan du krysse over veien som går til Horten eller Kopstad. Det er et lite stykke
å kjøre,men det blir tydelig merket "SON" på venstre side av veien der du skal
ta av ned til MC klubben.
Sett av kvelden 3. august. Det blir grilling (kjempestor grill), så ta med
grillmat og drikke.
Ta med venner/bekjente/barn/barnebarn til dette treffet som er et fellesmøte
med Oseberg Lodge. Det er ingen inngangspenger, men ta gjerne med en
liten ting til utlodningen.
Da sees vi klokka 1800 på MC klubben på Hellandveien. Vel møtt.
Jan

Tilstede: Styret var fulltallig, Britt Gjertsen, Liv Sollum med datter Hilde og
barnebarna Henning og Daniel. Eddy Ferreira. Hans og Wenche Pettersen.
Fra Oseberg Lodge møtte: Solveig og Sven Anders Kjønnerød, Kari og Martin
Bjerkgård, Birger og Beth Lassen, Else Mari Christiansen, Anne-Lise Beringer.
Jan åpnet møtet med å ønsket alle hjertelig velkommen til årets bueskytterkonkurranse, både medlemmer, gjester, våre gode venner i Oseberg Lodge, og
særlig Eddy Ferreira som også la inn søknad om medlemsskap i lodgen vår.
Vi sang de tre nasjonalsangene.
Sekretærs ref. fra forrige møte ble ikke lest opp da alle medlemmene får dette
via ”Skriket”.
Kasserers rapport ble lest opp og godkjent uten anmerkninger.
Jan var hos Jørgen Larsen med gave og gratulasjon fra Lodgen i anledning hans
60-årsdag.
Søknad om medlemsskap.
Eddy Ferreira har søkt om medlemsskap i Edvard Munch Lodge. Han ble ønsket
velkommen i lodgen vår, og søknad er oversendt til Minneapolis.
Eddy skal sammen med en kamerat ro fra den canadiske grensen og ned hele
Mississippi-elven. De regner med å være borte i 3 – 4 måneder. Han lover å
komme med referat fra turen på nyåret, noe vi gleder oss til. Edvard Munch
Lodge ønsket god tur og lykke til på ferden.
Innkommet post.
Jan refererte brevet ang. John Lund Fund, og medlemsmøtet besluttet å sende
kr. 1.500.- til fondet. Kasserer ordner dette.
Mail fra Astrid Granly.
Vår nåværende International Director Ernst Granly, har fått Kongens

Fortjenestemedalje i sølv for samfunnsnyttig og kulturelt arbeide gjennom
mange tiår.
Fylkesmann Hans J. Røsjordet overrakte medaljen og diplomet til Ernst på
Nebbenes. Edvard Munch Lodge har sendt gratulasjonshilsen til ham.

kjempefint.
For de voksne gjorde Jan på samme måte som Oseberg har gjort tidligere,
premie til en dame og en mann fra hver av lodgene. De heldige vinnere var:
Fra Oseberg Lodge. Anne-Lise Beringer og Martin Bjerkgård.

Jan opplyste om kveldens program.
Fra Edvard Munch Lodge: Britt Gjertsen og Bjørn Kristiansen.
5 serier pil og bue
Pølser m/tilbehør, drikke
5 serier pil og bue
Kaffe og kaker, premieutdeling og utlodning av mange fine gevinster.

Premien til alle var: Elektrisk ”Insektsdødare”. Gratulerer !
Bollen med årer sirkulerte rundt mens kaffe og kaker ble fortært, og tilslutt ble
trekning av fine gevinster foretatt.

Jan opplyste at styret skal ha møte den 15. juni kl. 19.00 på Turnkantina.
Oseberg Lodge skal ha sin pannekakefrokost hos Solveig og Sven Anders
Kjønnerød søndag 20. juni kl. 12.00 i Kongslysveien 10, Eik.
Jan oppfordret så mange medlemmer som mulig i Edvard Munch Lodge om å
stille opp.
Presidenten hevet møtet og Bjarne Rolland avsluttet med ønske om fred og
harmoni i lodgen vår.

Jan takket tilslutt for en fin kveld og ønsket alle en riktig god sommer. Han
ønsket både medlemmer og alle gjester vel møtt på MC-klubbens lokale på
Helland, Nykirke tirsdag 03. august kl. 18.00 til grilling. Ta gjerne med familie og
venner.
Britt Thorsen
Sekretær

Banene ute var klare og plenen nyklippet av Bueskytterforeningens
medlemmer som alltid stiller opp med utstyr og anvisninger.

Poengliste for Pil og Bue Konkurransen 2010.

Det ble delt inn i damelag, flere herrelag og et guttelag.

Oseberg Lodge:

Etter litt instruksjon var første avdeling i gang. De fleste pilene treffer skiva,
men jammen er det noen som finner veien ”ut i det fri” også. De skal jo brukes
igjen, så da er det ut i gresset for å lete! Det er utrolig hvor godt pilene
gjemmer seg og en av dem dukker vel kanskje opp til høsten. Vekk var den i
alle fall!

Solveig Kjønnerød
Anne-Lise Beringer

Edvard Munch Lodge:
195 poeng
179 poeng

Sven Anders Kjønnerød217 poeng
Birger Lassen
197 poeng
Martin Bjerkgård
196 poeng

Nils hadde pølser m/tilbehør og drikke klar inne i klubbhuset og det smakte
godt. Etter litt prat og gode råd fra hverandre, var det klart for andre runde.
Samme gamet igjen, piler på skiva og piler i gresset mens latteren runget. Vi
har det skikkelig gøy mens det står på.
Kaffe og kaker ventet inne og mens folk hygget seg, foretok Jan
premieutdelingen.
Først var det guttelaget. Henning hadde 163 poeng og Daniel 91 poeng. Bra
jobba.
De ble belønnet med hver sin pose Tom og Jerry godteri, noe de syntes var

Guttelaget.
Henning
Daniel

163 poeng
91 poeng.

Britt Gjertsen
Kari Auli

116 poeng
102 poeng

Bjarne Rolland
Wilfred Aasheim
Bjørn Kristiansen
Hans Pettersen
Vidar Steen Hansen
Eddy Ferreira

255 poeng
241 poeng
240 poeng
231 poeng
213 poeng
201 poeng
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ha vår første samling for høstsesongen.
I vårt siste styremøte diskuterte vi igjen Lodgens fremtid. Det ble til slutt bestemt
at vi skulle gjøre et forsøk på enda et år, med et par mindre justeringer.
Undertegnede vil gjerne ut av styret, og kasserer Bjarne vil overta også vervet
som medlemssekretær. Bjørn vil gjerne slippe vervet som visepresident, men
der har vi enda ikke funnet en erstatning.
De siste årene har det nesten uten unntak vært kun styremedlemmene som har
stilt opp på medlemsmøtene, og vi føler at det nå kan være på tide å lodde
stemningen i medlemsmassen for hvordan de ønsker videre drift av Lodgen.
Da det i disse dager vel ikke er noen som ikke besitter en mobiltelefon, ønsker
jeg å prøve en ny avstemningsmetode for å slippe unnskyldninger som at de
ikke hadde tid, for dyr porto etc. Jeg ønsker at hver og en av dere som får denne
avisen i hende plukker opp telefonen umiddelbart og sender en tekstmelding
med kun et siffer som tilsvarer ett av valgene herunder:
1) Fortsette som i dag.
2) Legge ned Lodgen
3) Legge oss i ”dvale”, med et sovende styre og ingen medlemsmøter ála
Roald Amundsen Lodge 8-008 i Fredrikstad.
4) Slå oss sammen med Oseberg Lodge helt og holdent.eller
5) Slå oss delvis sammen med Oseberg som affiliate members.
Jeg ber dere alle, uten unntak, være så snill å ta dere tid til å sende meg en rask
SMS med et av valgene herover. Forventer 100% respons fra medlemsmassen.

Send dit svar til Mobil nr. 40 88 25 22

Til:
«Etternavn» «Fornavn»
«Adresselinje_1»
«Poststed»
MØTEPLAN FOR ÅR 2010
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2010.
DATO
ARRANGEMENT
STED
03 AUGUST
14 SEPTEMBER
05 OKTOBER
13 NOVEMBER
04 DESEMBER

GRILL-MØTE

MC-klubbens lokale, Nykirke
Midgard Senteret, Borre
Fellesmøte Oseberg
Sparebankens Kantine, Teie torv
THANKSGIVING/OSEB. SPEIDERHYTTA EIK
JULEBORD
SJØMANNSFORENINGEN

Midgard-møte

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Paaschesgt. 1A
3183 Horten
Årgang 17 Nummer 7

JUNI/JULI 2010
Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Tirsdag

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

03. August

Grillmøte Kl. 18:00
MC-klubbens lokale, Helland
Nykirke







Kort forretningsmøte
Leker, Luftgevær, hestesko etc.
Grilling. Ta med din egen grillmat.
Drikke til maten medbringes.
Kaffe serveres
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

