
Til: 
 

«Etternavn» «Fornavn» 

«Adresselinje_1» 

«Poststed» 
 
MØTEPLAN FOR ÅR 2011 
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2011. 
DATO ARRANGEMENT STED 
13 september Fellesmøte Oseberg Sparebankens kantine, Teie 

torg 
04 oktober Medlemsmøte-valg Turnkantina, Holtanskolen 
Lør. 12 november Thanksgiving/Oseberg Speiderhytta, Eik kl. 18:30. 
03 desember Julebord Sjømannsforeningen 
 
 
 
 
 
SPØRSMÅL: Jeg har hørt at trim for hjerte-karsystemet kan forlenge livet. Stemmer 
det? 
SVAR: Hjertet ditt er programmert til å slå et visst antall slag i løpet av livet. Ikke kast 
dem bort på trim! Alt blir utslitt etter hvert, selv hjertet ditt, så å få det til å slå fortere vil 
naturligvis ikke hjelpe.  
Vil du leve lenger? Ta deg en lur! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 
 

Medlemsavis for  
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Paaschesgt. 1A  
3183 Horten 

 
 

 
 
 

 
Årgang 18 Nummer 8 

 

AUGUST 2011 
 

  

 
Tirsdag 13. September 

 
Fellesmøte Oseberg Kl. 19:00 
Sparebankens kantine, Teie 

 Kort forretningsmøte 
 Valg nominasjonskomite. 
 Kaffe. 
 Foredrag av Bent Lønrusten om jakten 

på verdens høyeste mann, den norske 
kjempen Johan Aasen som ble 
verdenskjent på 1920-tallet 

 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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TERJE VIGEN 

                                                                                                                                                    
Lodge 8 – 15 

Arendal 

WEEKENDSAMLING 
08.10-09-10 

Vi ønsker igjen velkommen til weekendsamling. 
 

Overnattingen blir igjen på Thon hotell  (rett over gata for hallen) 
Antall spill er 4 hvor de 3 beste damer og herrer fra hver lodge utgjør et lag hvor 

premiene er vandrepokaler. Ellers er der premier til beste 4 serier og beste enkel 

serie, samt rød strike og jumbopris 

 

TIDSPUNKT FOR BOWLING 
Alle bowlere  Kl. 11.oo 

Pris bowling               Kr. 250.- 

Prisen er Pr. person  i dobbeltrom m/frokost   Kr. 475.oo 

Enkeltrom      Ca. Kr. 700.oo   

Fest og middag (lokalet på Nedenes)    Kr. 250.oo 

Her serverer vi    ( litt usikkert ennu ) , og vi starter festen kl. 19.30 

Bindende påmelding  innen fredag  23.september   til: Gjelder både hotell og fest 

Brynhild Kristiansen  Tlf: 37 01 54 62  Mobil  95 70 67 61 

Mail adressen er : brynhildk@live no 

 

VEL MØTT TIL EN HYGGELIG 
WEEKEND MED OSS I TERJE VIGEN 

                            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/ 

 
 
 

 

 
Aasheim Inger 25 09 
Rolland Bjarne 26 09 
 
 
   
 

Eidsvold 
Lodge 8-009 

Råholt 15 09 84 

 

Og følgende Lodger: 
 

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


Presidentens hjørne : 
 
                 Hei brødre og søstre. 
  
   En stor takk til alle som var med og grillet på augustmøtet vårt. Det siste 
utendørsarrangementet i år er historie, men føyer seg inn i rekken av 
vellykkede fellesmøter med Oseberg Lodge.  
 
Neste møte blir i Nøtterøy Sparebanks kantine den 13. sept. kl. 1900. 
Osebergs Svend Anders Kjønnerød forteller at de har fått Bent Lønsrusten til 
å fortelle om norskamerikaneren, Aasen, engang verdens høyeste mann. Her 
er det om å gjøre å kjenne sin besøkelsestid. Det blir ikke noe møte i Horten 
denne måneden. Ta med en liten ting til utlodningen. 
 
   Hamar Lodge feirer sitt 20 års jubileum lørdag den 1. oktober på Scandic 
Hotell, Hamar. Vi får nærmere beskjed om priser etc. når arrangementet 
nærmer seg. Samme sted blir det avholdt Presidentmøte og D8`s 
styremøte. Visepresident, Bjørn Kristiansen, fra vår Lodge, reiser og 
representerer oss. Kari Auli deltar sammen med Bjørn på Hamar`s fest på 
kvelden. Hvis flere ønsker å dra til Hamar og delta på festen, ta kontakt med 
Bjørn.  Hotellpriser ligger på ca. 835 kr. for enkelt og 1035 kr.  for dobbelt. Her 
er frokost og parkering inkludert. 
  
   Hvis noen av dere  ikke har levert inn overgangsskjema enda, så ta kontakt 
med medlemssekretær Bjarne Rolland. Hans adresse er: Jernbanegt.34, 3187 
Horten eller telefon 33042249.  
  
   Og dere, ikke glem å samle frimerker til TUBFRIM og disse ringene på 
brus/ølbokser til Calle. Det er ikke store jobben å rive frimerkene  av 
konvolutten eller fjerne ringene fra boksene før de går i panteautomaten. Det 
går til gode formål, så ta deg tid til å bidra. 
 
   Som vanlig på denne tiden, tar jeg med meg sekretæren og drar til varmere 
strøk. Også i år går turen til Florida, hvor vi skal besøke flere Lodger og delta 
bla. på Leif Erikson Festival, som arrangeres for 40.gang. Vi gleder oss. 
 
   Ha en aktiv og god høst,- så sees vi på Thanksgivingfesten til Oseberg den 
5.november. 
  
Med broderlig hilsen 
    Jan. 
 

ent  

 
 
 
 
 
  
Da vi reiste fra Horten, kom det noen regndråper. Ved ankomst Nykirke var det 
oppholdsvær og ved starten på møtet fikk vi sannelig også et gløtt av blå 
himmel.  Temperaturen var også på vår side, så det ble det en flott utekveld . 
(Regnet kom ikke før vi hadde avsluttet møtet.) 
 
Grillen var varm og klar til bruk, da presidenten ønsket 23 gjester og medlemmer 
m/famile velkommen til vårt siste grillmøte i Edvard Munch Lodge. Hyggelig 
samvær med god grillmat, pilkast, ringspill, hesteskokasting, putting med golfball  
og en gjettekonkurranse sto på programmet denne kvelden. 
 
Mens maten godgjorde seg på grillen, refererte Jan en del post som var kommet 
inn. 
 
30.06 fra SON ang ”Minot Flood Relief. Innsamling til flomofre i Minot distriktet. 
06.07 fra SON. Tore Nærland inviterer til Burmatur 10.-24. november. Pris kr. 
11.600.- og påmelding senest 10.09.2011. 
08.07 Tur til USA 21.09 – 01.10.2011: Washington DC – Minneapolis – 
Fargo/Moorehead og Minot med høstfest. Fly/hotell m/frokost kr. 17.700,-. 
Arrangør USA Experten, Kvinesdal. 
19.07 fra SON. Viking e-post tilgjengelig for de som ønsker denne. 
22.07 Presidenten mottok tlf. fra Eivind Heiberg, hovedkontoret,  som kondolerte 
og gjerne ville vite om noen i lodgen vår var berørt av de tragiske hendelsene i 
Oslo og Utøya. Oversendt fra vår D8-president fikk vi kondolansehilsener fra 
flere lodger i USA og Canada. 
27.07 fra SON. Oversikt over forskjellige scholarships og navn på de heldige 
mottakerne i år. 
28.07 fra SON. Sons of Norway, Viking Resource tilgjengelig på nettet. 
01.08 Offisielt kondolansebrev fra International President Dan Rude og CEO 
Eivind Heiberg på vegne av SON. Alle disse hilsenene har varmet oss alle. Hele 
Norges befolkning har jo stått sammen og deltatt i sorgen med de som har 
mistet sine og med ungdommene som mistet livet og deres venner som 
overlevde de forferdelige hendelsene.  
02.08 fra SON ang. Recruitment  & Retention (Rekruttering og beholde/ta vare 
på medlemmene vi har.) Joe Eggers er medlemskoordinator. 
08.08 Påminnelse fra Tore Nærland ang USA-turen som er referert på et  
tidligere møte. 

REFERAT Fra MEDLEMSMØTE: 

 

                               Medlemsmøte 09.08.2011 kl. 18:00 
                                     Sted:      MC Klubben, Helland, Nykirke. 
                                     Tilstede: 23 medlemmer og gjester. 
  



 
Etter velfortjent matpause var det tid for aktiviteter. Jan hadde delt inn i 4 lag 
for de voksne og et lag for de unge utøverne. 
 
Guttelaget premieliste.   

1. Henning 
2. Even 
3. Daniel 
4. Emil 

 
Alle fire fikk en stor sjokolademedalje og iskrem til kjempeapplaus fra de 
andre i forsamlingen.  
Lag nr. 1 som besto av Solveig og Sven Anders Kjønnerød fra Oseberg Lodge 
og Inger Aasheim og Bjarne Rolland fra Edvard Munch Lodge, gikk av med 
seieren i voksenklassen og ble premiert med hvert sitt Flax-lodd.  
De andre lagene ble takket av presidenten for vel utført konkurranse. 
 
Det ble klargjort for kaffe/brus og kaker og bollen med årer gikk rundt. Praten 
gikk livlig som det gjør mellom gode venner og ved loddtrekningen fikk noen 
med seg både 1 og 2 gevinster hjem.  
 
Jan takket alle for en hyggelig kveld  og en fortsatt god sensommer 
 
Neste møte er fellesmøte med Oseberg Lodge tirsdag 13. september kl. 
19.00 i Nøtterøy Sparebanks kantine på Teie Torg. 
 
 
Britt Thorsen  
Sekretær 
 
 
Bowling 
 
Siden Sjøsenteret Bowling ble nedlagt i mai har vi vært litt usikre på hvor vi 
skulle bowle i fremtiden. Nå er saken løst. 1. september nyåpner Vallø 
Bowling og fra og med fredag 2. september kl. 18.30 er vi i gang igjen på 
”gamle tomter”. Så nå er det bare å finne fram bowlingkula– og skoene og 
møte opp fredagene utover høsten. Det er jo ikke så lenge til det er 
bowlingturnering i Arendal. Påmeldingsfristen er 23. september. Medlemmer 
av Edvard Munch Lodge er også hjertelig velkommen til å spille bowling 
fredag fra kl. 18.30. Sko og kule fås lånt på stedet hvis du ikke har selv. 
 
Sven-Anders Kjønnerød.   
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er det om å gjøre å kjenne sin besøkelsestid. Det blir ikke noe møte i Horten 
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   Hamar Lodge feirer sitt 20 års jubileum lørdag den 1. oktober på Scandic 
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m/famile velkommen til vårt siste grillmøte i Edvard Munch Lodge. Hyggelig 
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11.600.- og påmelding senest 10.09.2011. 
08.07 Tur til USA 21.09 – 01.10.2011: Washington DC – Minneapolis – 
Fargo/Moorehead og Minot med høstfest. Fly/hotell m/frokost kr. 17.700,-. 
Arrangør USA Experten, Kvinesdal. 
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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 
13 september Fellesmøte Oseberg Sparebankens kantine, Teie 

torg 
04 oktober Medlemsmøte-valg Turnkantina, Holtanskolen 
Lør. 12 november Thanksgiving/Oseberg Speiderhytta, Eik kl. 18:30. 
03 desember Julebord Sjømannsforeningen 
 
 
 
 
 
SPØRSMÅL: Jeg har hørt at trim for hjerte-karsystemet kan forlenge livet. Stemmer 
det? 
SVAR: Hjertet ditt er programmert til å slå et visst antall slag i løpet av livet. Ikke kast 
dem bort på trim! Alt blir utslitt etter hvert, selv hjertet ditt, så å få det til å slå fortere vil 
naturligvis ikke hjelpe.  
Vil du leve lenger? Ta deg en lur! 
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Tirsdag 13. September 

 
Fellesmøte Oseberg Kl. 19:00 
Sparebankens kantine, Teie 

 Kort forretningsmøte 
 Valg nominasjonskomite. 
 Kaffe. 
 Foredrag av Bent Lønrusten om jakten 

på verdens høyeste mann, den norske 
kjempen Johan Aasen som ble 
verdenskjent på 1920-tallet 

 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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