
Til: 
 

«Etternavn» «Fornavn» 

«Adresselinje_1» 

«Poststed» 
 

MØTEPLAN FOR ÅR 2011 
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2011. 
DATO ARRANGEMENT STED 

09 august Grillaften  MC-klubben, Nykirke 
13 september Fellesmøte Oseberg Sparebankens kantine, Teie torg 
04 oktober Medlemsmøte-valg Turnkantina, Holtanskolen 
05 november Thanksgiving/Oseberg Speiderhytta, Eik 
03 desember Julebord Sjømannsforeningen 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

Medlemsavis for  
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Paaschesgt. 1A  
3183 Horten 

 

 

 
 

 

 
Årgang 18 Nummer 7 

 

JUNI / JULI 2011 
 

 
 

 
Tirsdag 09. 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 

OPPLYSNINGER OM EDVARD MUNCH LODGE 2011 

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. 
 

mailto:waa@wilfredaasheim.com
mailto:wilfred.aasheim@akersolutions.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Avoid a "Girls Night Out" 
Why Females Should Avoid a "Girls Night Out" After They Are Married.  

The other night I was invited out for a night with the girls. I told my  
husband that I would be home by midnight, "I promise!"  

   
Well, the hours passed and the margaritas went down way too easy. Around  
3:00 a.m., a bit loaded, I headed for home. Just as I got in the door, the  
cuckoo clock in the hall started up and cuckooed 3 times.  

   
Quickly, realizing my husband would probably wake up, I cuckooed another 9  
times. I was really proud of myself for coming up with such a  
quick-witted solution (even when totally smashed), in order to escape a  
possible conflict with him. (cuz 3 + 9 = 12!) So smart!  

   
The next morning my husband asked me what time I got in, and I told him  
midnight. He didn't seem too upset at all.  
I was thinking....Whew! Got away with that.  
Then he said, "I think we need a new cuckoo clock".  

   
When I asked him why, he said, "well, last night our clock cuckooed three  
times, then it said "Oh shit", and cuckooed 4 more times, cleared its  
throat, cuckooed another 3 times, giggled, cuckooed twice more, and then 
tripped over the coffee table and farted."  
 
 
Hei 
Vi planlegger tur til USA i slutten av september 2011  - se et foreløpig program nedenfor 
Vi stopper i Washington DC, Minneapolis, Fargo/Moorhead og Minot med Norsk 
Høstfesten 
Fly, hotell, overnatting med frokost kommer på ca 17.700 NOK, foreløpig 
Håper det er interessant for deg  - velkommen! 
Hilsen Tore Nærland tlf 51487777 
 
21. sep  - fly fra Norge til Washington DC 
22. sep   - møte med en representant fra Kongressen; etter lunsj sightseeing til noen av 
disse plassene - romfartsmuseet, Georgetown, Capitol, Supreme Court, Library of 
Congress, Folger Shakespeare Library and Garden, U.S. Botanic Garden, National 
Gallery of Art and Sculpture Garden, Moonlight tour.  
23. sep  - på ettermidag fly til Minneapolis 
24. sep  - sightseeing og møter i Minneapolis 
25. sep  - besøk til Mindekirken i Minneapolis, på ettermiddag -  buss/bil/fly til 
Moorhead/Fargo 
26. sep - møter og sightseeing i Moorhead/Fargo; besøk til Bonanzaville i Fargo 
27. sep - bil/buss til Minot – Norsk Høstfesten  ( www.hostfest.com) fra 27. sep til 1. okt 
1. okt  -  fly fra Minot til Norge 

 

                            President 

                  
Jan W.Thorsen 
Paaschegt. 1 A 
 3183 Horten 
Tlf. 33 04 19 70 
e-mail: jwth@online.no 
 
Visepresident  Bjørn Kristiansen 
Grønligata 17 C 
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 
 
Kasserer/Medl. sekr. Bjarne Rolland 
Jernbanegt. 34 
3187 Horten  Tlf. 33 04 22 49 
e-mail: bjarne.rolland@hive.no  
 
Aktivitetsleder Kari Auli 
Grønligata 17C 
3188 Horten  Tlf. 33 04 51 46 
 
Tillitsvalgt 1 Nils L. Hanche 
Gannestadveien 7, Leil. 106 
3174 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 
 
Redaktør /  Webmaster. 
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 : 
 

 

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/ 

 
 

 

 

 
Kristiansen Fredrik 11 07 
Andersen Arild 13 07 46 
Thorsen Jan 19 07 
Thorsen Rune 23 07 
Gjertsen Brit Ekman 29 07 
 
 
   
 

Bergen Lodge 
8-013 

Bergen 29 08 87 

 

Og følgende Lodger: 
 

http://www.hostfest.com/
mailto:vid-stee@online.no
http://www.sonsofnorway.no/
http://www.sonsofnorway.com/
http://www.nor-bu.org/


Presidentens hjørne : 
 
    Hei brødre og søstre. 
  

  Takk til alle dere som gjorde junimøtet (den 7. ) til en fest. Vi var 30 glade 
bueskyttervenner, i alle aldre, som hadde en fin kveld i Fyllinga. Kunne vi bare 
vært så mange på alle våre møter........... 
  Uka etter gjennomførte vi vårt ekstraordinære medlemsmøte. Hvert medlem 
var orientert via innstikk i "Skriket". Dagsorden var kun: "Edvard Munch 
Lodge, nedleggelse eller fortsatt drift etter 31.12.2011".  Styremedlemmer har 
sittet i minst 7 år i sine verv, noen adskillig lenger, uten å få avløsning og  det 
var derfor nødvendig med et avklarende møte. Etter en tid med 
meningsutveksling, ble det klart for avstemming. Dessverre ble resultatet 
enstemmig for nedleggelse. Alle tilstedeværende ønsket å videreføre 
medlemsskapet i Oseberg Lodge. Så også de, som hadde forfall til møtet. Det 
var en grei avgjørelse, men det er ikke lett å se at 17 år som Lodge i SON er i 
ferd med å avsluttes. Det gjør vondt........ 
  

  Håper alle har hatt en fin sommer, uansett vær og sted. Hvis batteriene er 
full-ladet, er du vel klar for høstens første Lodgetreff den 9.august. Dette 
fellesmøte med Oseberg Lodge finner sted på MC- klubben, Hellandveien, 
Nykirke. (Samme sted som ifjor) Vi setter opp skilt med pil der du skal ta av fra 
veien. 
  Ta med mat og drikke til eget behov. Vi sørger for griller og underholdning. 
Og du,- en liten ting til utlodningen hadde vært flott. 
  

  Ellers går innsamlingene av frimerker og øl/brusboksringer som vanlig. Ikke 
glem disse gode formålene selv om det er sommer og ferie. Du kan levere på 
medlemsmøtene eller til et styremedlem. 
  

  Tilslutt ønsker jeg dere en fortsatt god sommer. Velkommen til grillfest den 9. 
august kl. 1800. 
  

  Vi sees. 
  Jan. 
  

********************************************************************** 
A Polish immigrant went to the DMV to apply for a driver's license. First, of course, he 
had to take an eye sight test The optician showed him a card with the letters    
 
  'C Z W I X N O S T A C Z.'  
 
'Can you read this?' the optician asked.  
'Read it?' the Polish guy replied, 'I know the guy. 

ent  

 
 
 
 
 
  
Vi var til sammen 31 medlemmer og gjester samlet til årets bueskyttermøte. 
 
Jan ønsket både medlemmer og gjester hjertelig velkommen til vårt tradisjonelle 
bueskyttermøte. Denne turneringen har på gått i mange år og vi får som alltid 
hjelp av Horten Bueskytterklubb med utstyr og undervisning. 
 
Vi sang de tre nasjonalsangene. 
 
Ved opprop av styret var alle tilstede. 
 
Jan leste opp navnene på våre gjester. 
 
Ingen søknad om medlemsskap. 
 
Ref fra sekretær ble godkjent. 
 
Det ble også kasserers raport. 
Han opplyste for øvrig at lodgens medlemsskap i Utvandrermuseumet på 
Hamar, er fornyet. 
 
Innkommet post/mail. 
Invitasjon fra Viking Lodge til utvandrerfestival i Kvinesdal i tiden 25. juni til 
02.juli 2011. Invitasjonen ble lagt frem for medlemmene. 
 
Rapport fra D8-president Odd Harald Olsen ang. distriktspresidentmøtet i 
Minneapolis i april 2011.Maiutgaven av Viking E-post fra hovedkontoret var 
kommet. Hvis du ønsker denne e-mailen, registrer deg på 
sonsofnorway@sofn.com og du kommer på mottagerlista. 
 
Brev ang. rekruttering og forslag til hvordan få nye medlemmer, ta vare på de vi 
har, og få tidligere medlemmer tilbake . Dette brevet kan leses på hjemmesiden 
til SON. 
 
Invitasjon fra SON-medlem Tore Nærland om tur til USA fra 18.-28. juli 2011.  
 
E-mail fra hovedkontoret ang. et firma ”Sons of Norway Good News Notification”. 

REFERAT Fra MEDLEMSMØTE: 

 

                               Medlemsmøte 07.06.2011 kl. 18:00 
                                     Sted:      Bueskytterklubben, Fyllinga. 
                                     Tilstede: 31 medlemmer og gjester. 
 

 

mailto:sonsofnorway@sofn.com


Dette firmaet har ikke noe med Sons og Norway å gjøre. 
Får dere brev herfra, kast det eller hvis noen har spørsmål ang. dette, kontakt 
hovedkontoret på tlf. 00-1-800-945-885. 
 
Aktivitetsleder Else Mari Christiansen i Oseberg Lodge minnet om deres neste 
møte tirs. 14. juni og om pannekakefrokosten 19. juni kl. 12.00 hos Solveig og 
Sven Anders Kjønnerød. 
 
Jan avsluttet forretningsmøtet og Bjarne ønsket at fred og harmoni fortsatt må 
råde i lodgen.  
 
Så var det tid for konkurransen. Martin Feed og Geir Freberg fra 
Bueskytterklubben hadde ordnet med utstyret og forklarte reglene for 
deltagerne. Jan delte deltagerne opp i grupper da vi hadde tre skiver til 
rådighet. Alle skjøt 2x3 runder m/pause for pølser m/tilbehør, potetsalat og 
drikke mellom øktene. Som vanlig var det Nils som var kjøkkensjef . 
Jan hadde full kontroll og noterte resultatene for hver enkelt etter hvert som de 
skjøt. Vi var heldig at det ikke regnet, men den siste timen ute kom det en kald 
vind så sommeren var ikke helt på plass. Da var det godt å komme i hus etter 
endt dyst. Her sto  kaffe, vafler og kaker klar. Etter hvert kom bollen med årer 
til lotteriet på plass også. Jan finregnet på resultater og så var det klart for 
premieutdeling. Før denne fant sted, takket Jan alle utøverne for flott innsats. 
De voksne fikk flaxlodd i premie og barna fikk hver sin store sjokoladeplate. 
 
Her er resultatene: 
 
 
Damer:               Poeng: 

Nr. 1 Solveig Kjønnerød 70 p. 
Nr. 2 Torild Trolsrud 65 p. 
Nr. 3 Britt Wenkhe Kibsgaard 43 p. 
Nr. 4 Kari Auli 38 p. 
Nr. 5 Linda Thorsen 26 p. 
 
Herrer:                                                     Poeng 
Nr.  1 Bjarne Rolland 130 p. 
Nr.  2 Arild Hassum 126 p. 
Nr.  3 Bjørn Kristiansen 124 p. 
Nr.  4 Hans Pettersen 107 p. 
Nr.  5 Martin Bjerkgård 106 p. 
Nr.  6 Eddy Ferreira 86 p. 
Nr.  7. Raimond Kibsgaard 81 p. 
Nr.  8 Åsmund Jacobsen 66 p. 

Nr.  9 S Anders Kjønnerød 61 p. 
 
Ungdom:                                                 Poeng 
Nr.  1 Henning 91 p. 
Nr.  2 Stian Thorsen 41 p. 
Nr.  3 Kathrine Thorsen 12 p. 

 
 
Daniel fikk ikke vært med , da han spilte fotballkamp, men fikk også sin 
sjokoladeplate for flott innsats på banen. 
 
Da kaffe og kaker var fortært og mange fine gevinster trukket og levert ut var det 
tid for Jan til å takke for nok en hyggelig kveld hos Bueskytterklubben og ønske 
alle vel hjem og God Sommer. 
 
 
Vårt neste møtet er på MC-Klubben på Helland, Nykirke, tirsdag 09. august 
2011 kl. 18.00 Ta med grillmat og drikke til maten, så ordner vi resten. Hjertelig 
velkommen uansett vær. 
 
 

Britt Thorsen 
Sekr. 

 
 
redaktørens hjørne : 
 
Som det går frem av Presidentens spalte, ble det et dystert resultat av 
vårt ekstra-ordinære møte som ble avholdt uken etter forrige 
medlemsmøte. Jeg har ved at par, tre tidligere anledninger forsøkt å 
lodde stemningen for å drive Lodgen videre, omtrent uten respons fra 
den inaktive medlemsmassen. Samme resultat var det ved dette møtet. 
Det var omtrent kun styret som stilte, tross møteplikt. Så da gikk det som 
det gikk. Det sittende styret har fungert i en årrekke uten avløsning, så da 
er det vel bare å innse at to Lodger i såpass nærhet av hverandre ikke er 
liv laga. Og at min snart 14-årige “karriere” som redaktør av Skriket går 
mot slutten. Bladet vil utkomme som normalt, og Lodgeaktivitetene vil 
fortsette som avertert ut året. Men så er det definitivt slutt. Årets 
desembermøte med vårt tradisjonelle julebord vil vel i år heller kunne 
kalles gravøl. Så dette markerer da slutten på et 17-år langt eventyr. Men 
en del av oss sees vel på grillaften 9. august på MC-klubben på Nykirke?   
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Avoid a "Girls Night Out" 
Why Females Should Avoid a "Girls Night Out" After They Are Married.  

The other night I was invited out for a night with the girls. I told my  
husband that I would be home by midnight, "I promise!"  

   
Well, the hours passed and the margaritas went down way too easy. Around  
3:00 a.m., a bit loaded, I headed for home. Just as I got in the door, the  
cuckoo clock in the hall started up and cuckooed 3 times.  

   
Quickly, realizing my husband would probably wake up, I cuckooed another 9  
times. I was really proud of myself for coming up with such a  
quick-witted solution (even when totally smashed), in order to escape a  
possible conflict with him. (cuz 3 + 9 = 12!) So smart!  

   
The next morning my husband asked me what time I got in, and I told him  
midnight. He didn't seem too upset at all.  
I was thinking....Whew! Got away with that.  
Then he said, "I think we need a new cuckoo clock".  

   
When I asked him why, he said, "well, last night our clock cuckooed three  
times, then it said "Oh shit", and cuckooed 4 more times, cleared its  
throat, cuckooed another 3 times, giggled, cuckooed twice more, and then 
tripped over the coffee table and farted."  
 
 
Hei 
Vi planlegger tur til USA i slutten av september 2011  - se et foreløpig program nedenfor 
Vi stopper i Washington DC, Minneapolis, Fargo/Moorhead og Minot med Norsk 
Høstfesten 
Fly, hotell, overnatting med frokost kommer på ca 17.700 NOK, foreløpig 
Håper det er interessant for deg  - velkommen! 
Hilsen Tore Nærland tlf 51487777 
 
21. sep  - fly fra Norge til Washington DC 
22. sep   - møte med en representant fra Kongressen; etter lunsj sightseeing til noen av 
disse plassene - romfartsmuseet, Georgetown, Capitol, Supreme Court, Library of 
Congress, Folger Shakespeare Library and Garden, U.S. Botanic Garden, National 
Gallery of Art and Sculpture Garden, Moonlight tour.  
23. sep  - på ettermidag fly til Minneapolis 
24. sep  - sightseeing og møter i Minneapolis 
25. sep  - besøk til Mindekirken i Minneapolis, på ettermiddag -  buss/bil/fly til 
Moorhead/Fargo 
26. sep - møter og sightseeing i Moorhead/Fargo; besøk til Bonanzaville i Fargo 
27. sep - bil/buss til Minot – Norsk Høstfesten  ( www.hostfest.com) fra 27. sep til 1. okt 
1. okt  -  fly fra Minot til Norge 
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Gratulerer med dagen 

ønskes følgende 

medlemmer : 
 

 

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/ 

 
 

 

 

 
Kristiansen Fredrik 11 07 
Andersen Arild 13 07 46 
Thorsen Jan 19 07 
Thorsen Rune 23 07 
Gjertsen Brit Ekman 29 07 
 
 
   
 

Bergen Lodge 
8-013 

Bergen 29 08 87 

 

Og følgende Lodger: 
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Til: 
 

«Etternavn» «Fornavn» 

«Adresselinje_1» 

«Poststed» 
 

MØTEPLAN FOR ÅR 2011 
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2011. 
DATO ARRANGEMENT STED 

09 august Grillaften  MC-klubben, Nykirke 
13 september Fellesmøte Oseberg Sparebankens kantine, Teie torg 
04 oktober Medlemsmøte-valg Turnkantina, Holtanskolen 
05 november Thanksgiving/Oseberg Speiderhytta, Eik 
03 desember Julebord Sjømannsforeningen 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

Medlemsavis for  
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Paaschesgt. 1A  
3183 Horten 
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JUNI / JULI 2011 
 

 
 

 
Tirsdag 09. 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 

OPPLYSNINGER OM EDVARD MUNCH LODGE 2011 

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. 
 

mailto:waa@wilfredaasheim.com
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