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MØTEPLAN FOR ÅR 2010
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2010.
DATO
ARRANGEMENT
STED
14 SEPTEMBER Fellesmøte Oseberg
05 OKTOBER
Medlemsmøte/Valg
13 NOVEMBER THANKSGIVING/OSEB.
04 DESEMBER
JULEBORD

Sparebankens Kantine, Teie torv
Turnkantina, Holtanhallen
SPEIDERHYTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

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

AUGUST 2010

Kjemper mot vinden
The TripPosted by Eddy Ferreira Tue, August 31, 2010 05:42AM
De fire siste dagene har vært ganske tøffe. Vi har hatt vinden rett imot hele veien. Det er noe som
tar på kreftene. Særlig når man sitter i båten fra kl-0900 om morgenen til 5-6- tiden om kvelden.
Men på tross av det så har vi klart å komme oss helt ned til Hastings, MN. Her har vi nå tatt inn på
motell for natten. Både på grunn av dårlig værmelding i natt og i morgen og for å få oss en dusj og
vasket tøy. V i har også en del ærend vi må få gjort i morgen. Vi har vært veldige heldige til nå og
fått masse god hjelp over og rundt alle dammene som er her oppe i Nord - Minnesota. De er vi
ferdige med nå. det gjenstår bare 24 sluser som må forseres. De er veldig greie. Det er bare i trekke i
en snor, da ringer en bjelle og etter en liten stund åpnes slusen og vi kam ro inn, selv om det bare er
oss som skal forbi. Nedover elven nå har det til dels vært dårlige forhold derfor blir skrivingen på
bloggen litt tilfeldig. Vi må bvare beklage det for alle dere som ønsker å få nyheter fra oss litt ofte.
Vi får se hvordan det blir videre nedover.

Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Tirsdag

Jan og Eddy hilser alle som følger oss.

OM EDVARD MUNCH LODGE 2010
 OPPLYSNINGER
Comments(2)http://blogg.oldmensriver.com/#post9
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






14. September

Fellesmøte Oseberg Kl. 19:00
Sparebankens kantine, Teie
Torv.
Kort forretningsmøte
Bevertning.
Seniordansere fra Tønsberg
underholder.
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
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

Aasheim
Rolland

Gratulerer med dagen
ønskes følgende
medlemmer:

TELL ME THIS WON'T HAPPEN TO US !!!

Inger
Bjarne

One day, they were playing cards when one looked at the
other and said, 'Now don't get mad at me. I know
we've been friends for a long time, but I just can't
think of your name! I've thought And thought, but I
can't remember it. Please tell me what your name is..

25 09
26 09

Og følgende Lodges:
Eidsvold Lodge
8-009

Råholt

15 09 84

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
Marshall Vidar Steen-Hansen
Valhallveien 5 A
3179 Åsgårdstrand Tlf. 33 08 12 92
e-mail: vid-stee@online.no
Redaktør / Medl.sekr./ Webmast.
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

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/

Two elderly ladies had been friends for many decades. Over
the years, they had shared all kinds of activities and adventures. Lately, their
activities had been limited to meeting a few times a week to play cards.

Her friend glared at her for at least three minutes she
just stared and glared at her. Finally she said, 'How
soon do you need to know?'

redaktørens hjørne:
Jeg vil gjerne her gjenta oppfordringen fra forrige Skriket om å stemme for
hvordan du ønsker å påvirke den videre utviklingen for Edvard Munch Lodge
Responsen fra forrige utgave var heller laber. Trodde de aller fleste hadde mobil
nå for tiden. Men ut fra svar-prosenten å dømme virker det ikke slik.
Enten det, eller så leser de ikke Skriket. Og det kan vel ikke være tilfelle?
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..
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.
Jeg gjør oppmerksom på at eventuelle endringer som vil bli vurdert, ikke vil
komme i effekt før tidligst 2011, da vi allerede har bestemt at vi skal fortsette ett
år til. 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

ent
REFERAT

Fra MEDLEMSMØTE:
Medlemsmøte 03.08.2010 kl. 18:00
Sted:
Horten MC-klubbs lokale, Nykirke.
Tilstede: 29 personer

Vi var totalt 29 personer med smått og stort som møtte opp til vårt tradisjonelle
augustmøte med grilling, konkurranser etc. 17 stk. fra vår lodge og 12 stk. fra
Oseberg Lodge, så vi var en fin flokk.
Siden vi ikke har tilgang til Kari-stua i Frebergsvik lenger, var vi heldig og fikk
låne Horten MC-Klubbs lokale på Helland. Her var det fin parkeringsplass, stort
fint lokale inne, og en fin skjermet uteplass med utemøbler og en kjempestor
grill. Værgudene var på vår side, så hele møtet ble holdt utendørs.
Jan ønsket alle velkommen til møtet og siden han allerede hadde tent opp
grillen, kom kjapt diverse godsaker frem.

I am passing this on to you because it definitely works, and we
could all use a little more calmness in our lives. By following
simple advice heard on the Dr. Phil show, you too can find inner
peace. Dr Phil proclaimed, "The way to achieve inner peace is to
finish all the things you have started and have never finished."
So, I looked around my house to see all the things I started and
hadn't finished, and before leaving the house this morning, I
finished off a bottle of White Zinfandel, a bottle of Bailey's Irish
Cream, a package of Oreos, the remainder of my old Prozac
prescription, the rest of the cheesecake, some Doritos, a box of
chocolates, and a half bottle of scotch.

Mens maten godgjorde seg, tok Jan opp saker som ble behandlet og godkjent
på D-8 kongressen i Kvinesdal i juni.
D-8 kongressen for 2012 ble tildelt Leif Eriksson Lodge på Bryne. De skal ha et
samarbeide med Bernt Balchen Lodge, Kristiansand og Oseberg Lodge,
Tønsberg som begge har jubileum i 2012 og skal markere dette på kongressen.
Vi har mottatt takkekort fra Per Ryghs familie i anledning hans begravelse. Vi
sendte blomster til båren og president og sekretær repr. Edvard Munch Lodge.
Per var medlem i Oseberg Lodge og støttet vår lodge med gaver fra Marions
Minnefond.
Jan avsluttet forretningsdelen og Bjarne ønsket fred og harmoni i lodgen.
Grillmaten m/tilbehør kom på bordene. Praten gikk livlig og maten smakte godt i
det flotte sensommerværet.
På augustmøtet har vi alltid konkurranser som luftgeværskyting,
gjettekonkurranser, hesteskokasting og ringspill. Med andre ord, noe for både
store og små. Konkurranseinstinktene kom frem og humøret var på topp. Jan
hadde jobben med å notere resultatene fra de forskjellige ”banene”.
Resultatene ble kunngjort mens kaffe, kaker og vafler ble servert. Alle ungene
fikk premier for utmerket innsats og av de voksne var det de to beste i hver gren
som fikk premie. En utlodning hører også med og ”årene” fikk ben å gå på. Etter
hvert ble gevinster trukket ut og noen hadde virkelig vinnerlykke denne kvelden.

Jan takket for kvelden og opplyste at neste møte finner sted hos Oseberg
Lodge 14. september kl. 19.00 i Nøtterøy Sparebanks lokaler på Teie Torv.
Resultatlister:
Hestesko voksne.
Her gikk premiene til
1. Morten Bjerkgård og 2. Tony Sørsdahl, (etter utslagsmetoden).
Hestesko barn. Her fikk alle premie.
Disse deltok: Adele, Daniel, Emil, Henning og Pernille. Takk for flott innsats.
Ringspill
Her fikk Henning 150p. Adele 70p. Daniel 35p. Og Pernille 25p. Alle fikk
premie, også Even som var tålmodig supporter. Igjen super innsats.

Som vanlig på denne tiden er valgkomiteen valgt og i arbeide. Ta vel imot dem
og vær positiv til å ta et verv. Det er givende og berikende.
Husk at vi fremdeles samler frimerker til TUBFRIM og øl/brusboks ringer til
Calle i Fredrikstad. Det er gode formål.
Vårt nye medlem Eddy Ferreira og kompisen Jan Brønnich lever for tiden ut
guttedrømmen i en17 fots plastsjekte på Mississippi. Roturen vil ta ca. 2mnd. Ti
stater og 123 fylker skal besøkes fra starten i Bemidji i Minnesota og til
endestasjonen New Orleans. En strekning på 3500 kilometer.Logg deg inn på
www.oldmensriver.com så kan du ta del i ferden deres
Septembermøtet blir også i år et fellesmøte hos Oseberg Lodge i Nøtterø
Sparebanks kantine på Teie torv. Det blir først en forretningsdel, deretter sosialt
samvær med bevertning. Seniordansere fra Tønsberg skal underholde, og det
blir sikkert anledning til å delta. Møtet begynner kl. 1900 presis.
Ta gjerne med en liten ting til utlodningen.
Da sees vi hos Oseberg den 14.
Jan.

BILDER FRA GRILL-MØTET

Luftgevær.
1. Tony S.
41p.
4. Frits D.
36p.
7. Vidar S.H
31p.
10. Martin B.

46 p.

2. Bjarne R.

44p.

3. Bjørn K.

38p.

5. Hilde S.

37p.

6. Morten B

35p.

8. Knut O.

34p.

9. Kåre F.

25p.

11. Torild T.

3p.

Britt Thorsen
Sekretær

Presidentens hjørne:
Hei brødre og søstre.
Takk for sist til alle dere som deltok på augustmøtet. Det var med spenning
vi innventet medlemmer og gjester fra Oseberg Lodge til treff på et nytt sted,
nemlig Horten MC klubbs lokaler på Nykirke. At så mange (29) fant veien var
gledelig overraskende. Det ble en kjempefin grillkveld med godt vær og stor
entusiasme. Tusen takk til alle som bidro til å gjøre dette til en fest.

Øverst til venstre: Stuert Nils
Hanche demonstrerer sine kunster
på grillen.
Øverst til høyre: President Jan
Thorsen sjekker at
hesteskokastingen foregår på riktig
måte.
Til venstre: Bjarne Rolland og Gunn
Borge koser seg i solveggen med
medlem fra Oseberg Lodge.
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tar på kreftene. Særlig når man sitter i båten fra kl-0900 om morgenen til 5-6- tiden om kvelden.
Men på tross av det så har vi klart å komme oss helt ned til Hastings, MN. Her har vi nå tatt inn på
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fått masse god hjelp over og rundt alle dammene som er her oppe i Nord - Minnesota. De er vi
ferdige med nå. det gjenstår bare 24 sluser som må forseres. De er veldig greie. Det er bare i trekke i
en snor, da ringer en bjelle og etter en liten stund åpnes slusen og vi kam ro inn, selv om det bare er
oss som skal forbi. Nedover elven nå har det til dels vært dårlige forhold derfor blir skrivingen på
bloggen litt tilfeldig. Vi må bvare beklage det for alle dere som ønsker å få nyheter fra oss litt ofte.
Vi får se hvordan det blir videre nedover.

Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Tirsdag

Jan og Eddy hilser alle som følger oss.

OM EDVARD MUNCH LODGE 2010
 OPPLYSNINGER
Comments(2)http://blogg.oldmensriver.com/#post9
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






14. September

Fellesmøte Oseberg Kl. 19:00
Sparebankens kantine, Teie
Torv.
Kort forretningsmøte
Bevertning.
Seniordansere fra Tønsberg
underholder.
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

