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MØTEPLAN FOR ÅR 2009
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2009.
DATO
ARRANGEMENT
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Sparebankens Kantine, Teie
torv

06 OKTOBER
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VALG AV STYRE
THANKSGIVING/OSEB.
JULEBORD

Turnkantina, Holtan
SPEIDERHYTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Postboks 317
3193 Horten
Årgang 16 Nummer 8

AUGUST 2009

NORSK HØSTFEST I MINOT:
Dear Member, Norsk Høstfest is coming up at the end of September, so
make plans to join Sons of Norway at North America’s largest
Scandinavian festival!
There’s going to be a lot going on at this year’s festival, so come to Minot
and be part of the total experience! If you can’t make it to this year’s
event, be sure to follow along as we blog and tweet throughout the week!
You can read all about this year’s Norsk Høstfest by going to the Sons of
Norway blog at sonsofnorwayblog.blogspot.com, or by following us on
twitter at www.twitter.com/sonsofnorway.

OPPLYSNINGER OM EDVARD MUNCH LODGE 2009
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

Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Tirsdag 08. September
Fellesmøte med Oseberg Lodge.
Sparebankens kantine, Teie torv,
kl. 19:00




Forretningsmøte
Bevertning.
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

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

25 09
26 09

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

Marshall Vidar Steen-Hansen
Valhallveien 5 A
3179 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

Den 22 juni fikk jeg denne e-posten fra Skogfjorden med innbydelse til å være
med å feire at Tove Dahl (bildet under) ble dekorert med Den kongelige norske
fortjenstorden, ridder av 1.klasse for arbeidet hun gjør på Skogfjorden for å
fremme norsk språk og kultur i utlandet.

Tove Dahl er amerikansk, datter av Liv Dahl som mange av oss husker som aktiv i
SoN, særlig for arbeidet med norsk håndarbeid og design. Som ung kom Tove til
Norge for å gå på folkehøgskole og etter endte studier tok hun man og barn med
seg og flyttet tilbake til Norge. Hun er ansatt ved Universitetet i Tromsø som
doktor i psykologi. Men hver sommer reiser hun tilbake til Skogfjorden for å lede
den norske seksjonen der. Hun stortrives på Skogfjorden sammen med alle barna
og de unge.
Johanne Hansen

Tillitsvalgt 1 Nils L. Hanche
Skolegata 10 B
3182 Horten Tlf. 33 04 78 27

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

Join us in Bemidji , Minnesota on Saturday July 11, 2009 at Skogfjorden to
celebrate the decoration of dr. Tove Dahl with the Royal Norwegian Order of
Merit.

Den norske konge er også beskytter av Skogfjorden, sier Tove. Det viser hvor
viktig Norge anser at programmet på Skogfjorden er for brobygging mellom
landene. Å ha muligheten til en slik engelsk og norsk språk- og kulturutveksling er
unik. Tove har vært leder på Skogfjorden i omkring 20 år. Hun synes at det er en
ære å få være med i dette arbeidet og hun er også glad for å samarbeide med
SoN, Distrikt-8 om dette.

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@broadpark.no

Skogfjorden 11 juli 2009.

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/

PRESIDENTENS HJØRNE

sident
REFERAT FRA MEDLEMSMØTE:

Medlemsmøte 04.08.2009 kl. 18:00
Sted:
Karistua, Frebergsvik.
Tilstede: 8 medlemmer og 11gjester.

Hei brødre og søstre.
En takk for sist til alle dere som atter en gang gjorde Karistuamøtet til en fest.
Etter en lang periode med dårlig vær ble vi bønnhørt og kunne ønske
velkommen til det tradisjonelle fellesmøtet med Oseberg Lodge. Det blir alltid
fest når Oseberg kommer på besøk. Takk skal dere ha alle sammen for
positive bidrag.
Eidsvold Lodge 25 års jubileum feires 11-13 september. Husk å melde deg
på til Astrid Granly før 1. september. All informasjon ble gitt i siste nummer av
"Skriket" Flere av oss skal delta og innkvartering blir på Letohallen messe og
konferansesenter på Dal(i nærheten av Gardermoen). Cirka 450 kr. pr. person
i dobbeltrom pr natt med frokost. Ta kontakt med undertegnede hvis du har
spørsmål om transport etc.
Håper du har vært flink i ferien og samlet på frimerker og brus/øl ringer. Det
går til gode formål., så stå på.
Valgkomite er valgt, og arbeider med å finne kandidater til neste års styre.
Ta vel imot dem. Vær positiv og ta et verv !!!
Neste møte blir et fellesmøte hos Oseberg Lodge den 8.sept. kl. 1900.
Bankkantina på Teie Torv. Ta med en gevinst til utlodningen og godt humør
så sees vi.
Jan.

Til redaktørene i SoN, distrikt 8 fra campansvarlig.

Tilstede fra EML.: Jan W. Thorsen, Bjørn Kristiansen, Bjarne Rolland, Britt
Thorsen, Kari Auli, Nils Hanche, Vidar Steen Hansen, Liv Solem m/datter Hilde
og svigersønn, samt barnebarna Henning og Daniel.
Fra Oseberg: Else-Mari Christiansen, Solveig og Sven Anders Kjønnerød, Kari
og Martin Bjørkgård m/sønn Morten og barnebarnet Pernille.
Jan åpnet møtet med å ønske alle hjertelig velkommen til årets grillkveld.
Sekretærs rapport fra forrige møte godkjent.
Kasserers rapport ble også godkjent.
Div. Korrespondanse.
Eidsvold Lodge, 25 år lørdag 12. sept. Bestilling av hotell innen 11.aug. Gi
beskjed snarest. Påmelding til festen m/bet. innen 01.09.09 Se forrige ”Skriket”
for detaljer.

Annonsen for påmelding til Skogfjorden 2010 kommer i medlemsavisene i
oktober. Men det er viktig å informere våre medlemmer tidligst mulig om størrelsen på
stipendet fra Concordia, slik at de som er interessert i å søke kan få svar før jul. Mange
familier planlegger nemlig ferien tidlig på vinteren.

Presidentmøtet 17. okt. på Thon Hotell, Åsgårdstrand. Får detaljert agenda fra
Odd Harald Olsen senere. Visepresident Bjørn Kristiansen møter fra EML.
Lodgen dekker hans utgifter.

Jeg har nå fått bekreftet at stipendet dekker halve oppholdet på leiren. Dette, sammen
med reisestøtte fra D-8, gjør det mulig for vår medlemmer å sende sine
barn/barnebarn til Skogfjorden for en akseptabel pris.

Valgkomite oppnevnes.

Derfor, vennligst ta inn denne lille notisen i medlemsbladet for september :
Stipend til Skogfjorden.
Concordia Language Villages utlyser 2 stipend for norske delatakere til
Skogfjorden i 2010. Stipendet dekker halve oppholdet på leiren. Dette
året var stipendet på $ 812.50. Sammen med reisestøtte fra D-8 og eventuell
støtte fra lokal lodge, utgjør dette bortimot halvdelen av kostnaden for reisen + 3
ukers opphold i USA. Se annonse om påmelding i medlemsbladet for oktober.
*******************************************************************

Lodgens fremtid:
Det er vanskelig å mobilisere alle medlemmene til å møte opp og det ble foretatt
en avstemning ang. drifta.
Det var 8 stemmeberettigede tilstede .
1 medlem stemte for fortsatt drift som nå og 7 medlemmer stemte for redusert
drift.
Avstemningen var skriftlig.
Dette gjelder fra neste år og da vi har arrangementer sammen med Oseberg blir
det omtrent som nå.
Hvis vi alle kunne verve ett medlem eller helst flere så ville vi styrke lodgen
betraktelig.

Jan avsluttet forretningsmøtet og Bjarne fremsatte ønske om at fred og
harmoni må råde i lodgen.
Grillene var gjort klare og medbrakt mat og drikke ble fortært. Deltagerne ble
delt inn i lag. Det skulle konkurreres i hesteskokasting, ringspill og skyting på
blink med luftgevær.
Etter endt dyst foretok Jan premieutdeling. Alle gjorde en formidabel innsats
og det ble premie til Solveig Kjønnerød, mens Pernille, Daniel og Henning fikk
premie for juniorgruppa.
Etter hvert kom Nils sine berømte vafler, kake og kaffe på bordet. Loddsalget
gikk strykende og mange fine gevinster ble delt ut etter hvert.

Lovers
The lovers passionately embraced on her bed, their bodies fused
together as they gyrated to their own tattoo.
The woman cocked her ear,
"Quick! My husband's coming through the front door! Hide in the
bathroom!" she cried.
The lover ran into the bathroom as she hid his clothes under the
bed and as she turned back, her husband came through the bedroom
door.
"What are you doing lying on the bed naked?" he asked.

Som alltid var stemningen på topp. Det er alltid fint å være blant gode venner.
Det hadde regnet tidligere på dagen, men det klarnet opp og det ble en fin
kveld med fin temperatur.
Som avslutning takket Jan for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Neste møte blir fellesmøte med Oseberg Lodge kl. 19.00 i kantina til Nøtterøy
Sparebank på Teie Torg.
Britt Thorsen
Sekretær.

"Darling, I heard you coming up the drive and got ready to
receive you." she replied with a knowing smile.
"Great," he said,
"I'll just nip into the bathroom and I'll be with you in two
shakes."
Before she could stop him, he was into the bathroom where he
found a man clapping his hands together in mid-air.
"Who the devil are you!" the husband demanded.

MÅNEDENS BLØTE
Where did I come from
"Daddy, where did I come from?" the seven-year-old asked.
It was a moment for which her parents had carefully prepared.
They took her into the living room, got out the encyclopedia and
several other books, and explained all they thought she should
know about sexual attraction, affection, love, and reproductions.
Then they both sat back and smiled contentedly.
"Does that answer your question?" her father asked.
"Not really," the little girl said.
"Marcia said she came from Detroit.
I want to know where I came from."

"I'm from the exterminator company. Your wife called me in to
get rid of these pesky moths," the lover replied.
"But... but you've got no clothes on?" stammered the husband.
The lover looked down and jumped backwards in surprise and said,
"The little bastards!"
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twitter at www.twitter.com/sonsofnorway.
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