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Merk!!
Deet blir ikkee vanlig m
møte 02090
08, men
felllesmøte med
m Oseberrg den 09..09.08!

Tirsdag
g 9. Septembe
er
F
Fellesmøte
me
ed OsebergLo
odge.
K
Kantina
til Nøttterø Spareba
ank, Teie
Torg
g, kl. 19:00

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

•
•

Forretnin
ngsmøte
På medle
emsmøtet får vi b
besøk av
Anne-Lis
se Skarstad som skal holde
foredrag og vise lysbilde
er over
temaet Amish-folket
A
fra 1
1697 til 2008.
• Bevertning
kning.
• Loddtrek
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 loddtrekn
ningen!
http:://www.wilfredaash
heim.com/edvmun
nch.htm

Gratulerer med dagen
ønskes følgende
medlemmer:

President
Jan W.
Thorsen
Paaschegt. 1 A
3183 Horten
Tlf. 33 04 19 70
e-mail: jwth@broadpark.no

Aasheim
Rolland

Inger
Bjarne

AMISH fra 1697 – 2008
Foredrag v/Anne-Lise Skarstad

25 09
26 09

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

Og følgende Lodges:
Eidsvold Lodge
8-009

Råholt

15 09 84

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

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/

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

MÅNED
DENS BLØTE

RE
EFERAT FRA MEDLEMSMØTE
M
E:
Medlemsm
møte 05.08.200
08 kl. 18:00
Sted:
Karristua, Freberg
gsvik.
Tilstede: 16 medlemmer
m
og
g 10 gjester.

A man owned
o
a small farrm in Aberdeenshire.
The Dep
partment of Emplo
oyment & Pension
ns claimed he was not paying
proper wages
w
to his staff and sent a repressentative out to in
nterview him.
'I need a list of your emplloyees and how m
much you pay them
m,' demanded the
e
rep.

Det var med stor gled
de Jan kunne ønske hjertelig velkom
mmen til vårt tradiisjonelle
grillm
møte.

'Well,' re
eplied the farmer, 'there's my farm hand who's been with me for 3
years. I pay him £200 a week
w
plus free roo
om and board. The
cook/ho
ousekeeper has be
een here for 18 m
months, and I pay her £150 per wee
ek
plus free
e room and board
d. Then there's the
e half-wit. He works about 18 hours
s
every da
ay and does abou
ut 90% of all the w
work around here. He makes about
£10 perr week, pays his own
o
room and boa
ard, and I buy him a bottle of
whiskey
y every Saturday night.
n
He also slee
eps with my wife occasionally.'
o

10 av
a våre venner fra
a Oseberg Lodge hadde
h
funnet veie
en og med smått og
o stort
var vi
v 16 stk fra lodge
en vår , så oppmø
øtet var veldig bra
a. Været var som vanlig
v
på vår
v side, ikke direk
kte sol men godt og
o varmt sensomm
mervær.

'That's the
t guy I want to talk
t
to...the half-w
wit,' says the agentt.

Kass
serers rapport ogs
så godkjent uten anmerkninger.
a

'That wo
ould be me,' replie
ed the farmer.

Jan refererte en del av
a sakene fra D8-K
Kongressen hvor han og undertegn
nede
reprresenterte vår lodg
ge. Alle vi som va
ar der, var enig om
m at det hadde væ
ært en fin
kong
gress og at Ryfylk
ke Lodge hadde gjort en kjempejob
bb med å legge altt til
rette
e.

Dan wa
as a single guy,, living at home with his fatherr and working in
n
the fam
mily business.
When he
h found out he
e was going to inherit a fortune
e when his
termina
ally ill father die
ed, he decided he needed a wife with whom to
o
share his
h fortune.
One ev
vening at an inv
vestment seminar, he spotted the
t
most
beautifful woman he had ever seen. H
Her natural bea
auty took his
breath away.
'I may look like just an ordinary man,' he said to her, 'but in just a
few yea
ars, my father will
w die, and I w
will inherit $20,0
000,000.'

Fra styret var alle tilsttede, bortsett fra Wilfred
W
og Vidar ssom hadde forfall.
Sekretærs rapport fra
a forrige møte ble godkjent.

Det nye D8-styret harr følgende medlem
mmer :
Pres
sident
:
Vise
epresident
:
Sekretær
:
Kas
sserer
:
Aktiivitets/kommunik
kasjonsansv.
:
Internasjonalt styrem
medlem

:

Ole Hilllestad
Thor Rø
ødland
Odd Ha
arald Olsen
Per Mik
kalsen
Barbie C. F. Olaisen

Ernst Granly

Ski for
f Light ble tildeltt Christiania Lodge med Haugaland
d Lodge som rese
erve.
Kongress 2010 skal holdes
h
i Kvinesdall med Viking Lodg
ge som vertskap.

Impres
ssed, the woman asked for his business card, and three days
s
later sh
he became his stepmother.
s

Dele
egater til Internasjonale Kongressen i San Diego 200
08:

Women
n are so much better
b
at estate planning than men.

Odd
d Harald Olsen
Barb
bie Olaisen

Per Mikalsen
Thor Rødland

D8 –president Ole Hillestad og Internasjonalt styremedlem Ernst Granly er
representanter i kraft av sitt embete.

applaus. Gjettekonkurransen tok oss til steder rundt i verden så vi fikk brukt de
”små grå” og Jan takket alle for iver og innsatsvilje.

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.

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.

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.

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

Sons of Norway Viking Recourse kan leses på SON’S webside.

PRESIDENTENS HJØRNE

Mail fra Sigrid Johansen med invitasjon til kurs i ledertrening. Instruktør Fred
Bjerke.

Hei brødre og søstre.

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

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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07 OKTO
OBER
NOVEMBER
06 DESE
EMBER

TURNKANTIINA, HOLTAN
SPEIDERHY
YTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

VALG AV
A STYRE
THANK
KSGIVING/OSEB.
JULEBORD

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

AUGUST 200
08
Org. Nr. 989
9 825 879 Brønnøy
ysund.

Merk!!
Deet blir ikkee vanlig m
møte 02090
08, men
felllesmøte med
m Oseberrg den 09..09.08!

Tirsdag
g 9. Septembe
er
F
Fellesmøte
me
ed OsebergLo
odge.
K
Kantina
til Nøttterø Spareba
ank, Teie
Torg
g, kl. 19:00

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

•
•

Forretnin
ngsmøte
På medle
emsmøtet får vi b
besøk av
Anne-Lis
se Skarstad som skal holde
foredrag og vise lysbilde
er over
temaet Amish-folket
A
fra 1
1697 til 2008.
• Bevertning
kning.
• Loddtrek
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 loddtrekn
ningen!
http:://www.wilfredaash
heim.com/edvmun
nch.htm

