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Anne-Lise Skarstad - Gullstjerneveien 6 - N 3154 Tolvsrød - Norway  
 Tlf. 33 32 72 34 - Mobil: 95 90 03 58 - E-mail: lise.skarstad@online.no – web: www. opplevelser.net 
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8-009 

Råholt 15 09 84 

   

                            President 
                             Jan W. 
                             Thorsen 
 
                                   Paaschegt. 1 A 
                                    3183 Horten 
 
 
Tlf. 33 04 19 70 
e-mail: jwth@broadpark.no 
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Snekkermesterveien 3 
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D8 –president Ole Hillestad og Internasjonalt styremedlem Ernst Granly  er 
representanter i kraft av sitt embete. 
 
På kongressen er det også tid for utmerkelser. 

- Diplom fra Tubfrim hvor vi sendte av gårde 3,120 kg frimerker + 
telekort. 

- Diplom for medlemsutvikling i lodgen vår. 
- Fikk en flott plakat ledsaget av brev til minne om 100 år siden 

løsrivelsen fra Sverige. 
- Fikk en rød Foundation Sparegris – ”Pass the Piggy”,  til bruk på 

møtene våre. Pengene som blir samlet inn går til Sons of Norway 
Foundation. 

 
Jan minnet om 25-års jubileumet til Christiania Lodge som feires 11.okt.  på 
Thon  Hotell Vika Atrium i Oslo. 
 
Mail fra Cindy Olson ,Director  Sons of Norway Foundation.  
Foundation seksjonen i SONS OF NORWAY’S webside har fått to nye poster 
En for stipend og en for årlige rapporter.  Gå inn på www.sonsofnorway.com, 
klikk på foundation, deretter klikk på grants and 2008 recipients. Disse to 
forbedringene vil holde deg oppdatert på Foundations aktiviteter. 
 
Sons of Norway Viking Recourse kan leses på SON’S webside. 
 
Mail fra Sigrid Johansen med invitasjon til kurs i ledertrening. Instruktør Fred 
Bjerke. 
 
Vi har mottatt takkebrev fra Carl Johan Holm, Roald Amundsen Lodge, ang. 
aluminiumsringene han mottok fra alle lodgene på kongressen. (kun fra brus 
og ølbokser.) Totalt ble resultatet 15,1 kg aluminiumsringer, et resultat han var 
MEGET godt fornøyd med. Disse blir smeltet om og brukt til arm- og 
benproteser i den tredje verden. Ringer fra andre bokser (større) kan ikke 
brukes pga for mye magnesium.  
 
Jan avsluttet forretningsmøtet og Bjarne ønsket at fred og harmoni må råde i 
lodgen vår. 
 
Grillene ble så fyrt opp, mens vi samlet oss om kveldens oppgaver. Skyting 
med luftgevær, hesteskokasting, ringspill og gjettekonkurranse. 
 
Det var delt inn i 3 lag i skyting med luftgevær. Herrelaget fikk 56 poeng. 
Laget ”Blandet drops” fikk  38 poeng og  Damelaget fikk 33 poeng. Daniel, 
Henning og undertegnede hadde egen hesteskokasting og de unge var uten 
tvil best. Innsatsen i de andre grenene var også meget god og alle fikk stor 

applaus. Gjettekonkurransen tok oss til steder rundt i verden så vi fikk brukt de 
”små grå” og Jan takket alle for iver og innsatsvilje. 
 
Etter endt konkurranse kom grillmaten og godt drikke på bordene. Praten gikk 
som vanlig livlig og maten smakte fortreffelig. Vi delte erfaringer både fra 
Kongressen, ferieturer og opplevelser i løpet av sommeren med hverandre. 
 
Etter hvert kom kaffe, kaker og Nils sine vafler på bordet også. Vi hadde 
utlodning som ga tilskudd til kassa og mange fine gevinster ble fordelt rundt om. 
Kristine, Kari og Bjørns barnebarn laget lekre halskjeder på løpende bånd og de 
ble brukt som gevinster også. 
 
Jan avsluttet denne hyggelige grillkvelden med å takke alle for at de stiller opp til 
et hyggelig samvær mellom gode venner og ønsket alle vel hjem. 
 
Neste møtet finner sted hos Oseberg Lodge 9. sept. kl. 19.00 i Nøtterøy 
Sparebank. Jan håper så mange som mulig fra Edvard Munch Lodge stiller opp. 
Kveldens tema er et interresant foredrag om Amish-folket i USA. 
 
Britt Thorsen     
Sekretær 
 
PRESIDENTENS HJØRNE 
   
Hei brødre og søstre. 
  
Takk for sist til alle dere som var med på å gjøre Augustmøtet på Karistua til en 
"høydare". Gledelig mange barn/barnebarn av våre medlemmer og svært mange gode 
venner fra Oseberg Lodge deltok på høstens første fellesmøte. Været var topp og vi 
hadde en fin kveld med "leker" og grilling. 
   Glem ikke at Christiania Lodge fyller 25 år den 8. okt. Dagen feires på Vika Atrium Thon 
Hotell den 11. oktober kl. 1900. Påmelding til: hilleslu@online.no Pris pr couvert kr. 
650,00.  Vil du overnatte, ta kontakt med hotellet på tlf. 22014540. Bruk kode: 3365481. 
Dobbeltrom kr.1150,00 Enkelt : kr 950,00  Dette blir garantert en fin opplevelse. 
   Septembermøtet blir et fellesarrangement med Oseberg i Tønsberg (kantina til Nøtterø 
Sparebank på Teie Torv ) den  9. kl.1900.  Underholdningen denne kvelden er et 
interessant  foredrag om Amish-folket i USA. Trenger du skyss eller lurer på hvor 
møtelokalet er, ring meg på tlf. 330 41970.  OBS! Det blir ikke medlemsmøte den 2. i 
Horten. 
    
    Fortsett å samle disse små ringene på brus og ølboksene, de går til en meget god sak. 
Likeså frimerker, telekort og gamle prospektkort som vi sender til TUBFRIM. 
    Oktobermøtet blir viet valg av nytt styre. Har du lyst til å påvirke veien framover for vår 
Lodge? Ta et verv. Meld din interesse for et styremedlem.  Håper du tar utfordringen. 
     Vi sees hos Oseberg Lodge den 9.sept. 
 Jan. 
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Anne-Lise Skarstad - Gullstjerneveien 6 - N 3154 Tolvsrød - Norway  
 Tlf. 33 32 72 34 - Mobil: 95 90 03 58 - E-mail: lise.skarstad@online.no – web: www. opplevelser.net 

Eidsvold Lodge  
8-009 

Råholt 15 09 84 

   

                            President 
                             Jan W. 
                             Thorsen 
 
                                   Paaschegt. 1 A 
                                    3183 Horten 
 
 
Tlf. 33 04 19 70 
e-mail: jwth@broadpark.no 
 
Visepres./Redaktør / Webmast. 
Wilfred Aasheim 
Snekkermesterveien 3 
3186 Horten  Tlf. 33 07 30 58 
e-mail: waa@wilfredaasheim.com 
 
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 
 
Tillitsvalgt 2 Bjørn Kristiansen 
Paul Bentsensgt. 7 
3188 Horten  Tlf. 33 04 51 46 
e-mail: bjoerkr4@frisurf.no 
 
Marshall Vidar Steen-Hansen 
Valhallveien 5 A 
3155 Åsgårdstrand   
Tlf. 33 08 12 92 
 
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 Inger 25 09 
Rolland Bjarne 26 09 
  

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: 
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