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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
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Vi inviterer herved alle våre gode venner i Edvard Munch Lodge til å feire
Thanksgiving sammen med oss.
Vi møtes på samme sted som i fjor, nemlig Eik Speiderhus kl.18.30.
Når vi feirer Thanksgiving er det selvfølgelig kalkun med tilbehør som står
på menyen.

Og følgende Lodges:
Christiania Lodge Oslo
8-004

Velkommen til Thanksgiving-fest
Lørdag 8. november på Eik Speiderhus kl. 18.30

08 10 83

Forslag til nytt styre 2009
President
Jan W. Thorsen
Visepresident
Ingen kandidat
Sekretær
Britt Thorsen
Kasserer
Bjarne Rolland
Tillitsvalgt 1
Nils L. Hanche
Tillitsvalgt 2
Bjørn Kristiansen
Marshall
Vidar Steen-Hansen
Aktivitetsleder
Kari Auli
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/

Pris pr. person for 2 gg. servering av kalkun med tilbehør, dessert samt
kaffe og kaker senere på kveld er kr. 275,- pr. person.
Øl og mineralvann fås kjøpt.
Hvis du ønsker vin eller noe annet å drikke til maten, tar du det med
selv. Det samme gjelder det du eventuelt skulle ønske å drikke utover
kvelden.
Vi satser på en hyggelig kveld med mulighet for en svingom og andre
aktiviteter.
Bindende påmelding senest 30. oktober til:
Else Mari 33 38 60 29/91 88 93 68
Solveig/Sven 33 36 88 61/48 12 72 01 E-mail: svkjoenn@online.no
Vel møtt alle sammen til en hyggelig kveld. Ta gjerne med en venn eller
to.
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Det var synd dere alle
e ikke kunne komme på møtet den 9. sept. Det var et
e meget
interressant program om
o Amish-folket.
Det var god oppslutning fra EM, Brit og
g Jan, Kari og Bjørn, Nils, Liv og Vid
dar.
Refe
erat uteblir fra dette møtet da Sekre
etæren er på ferie
e i U.S.A.

A maid asked for a pay in
ncrease.
The wife
e was very upset about this and assked: 'Now Maria, why do you want a
pay incrrease?'
Maria: 'W
Well Señora, therre are three reasons why I want an increase.
The firstt is that I iron bettter than you.'
Wife: 'W
Who said you iron better than I?'
Maria: 'Y
Your husband said so.'
Wife: 'O
Oh.'
Maria: 'T
The second reaso
on is that I am a b
better cook than yo
ou.'
Wife: 'N
Nonsense, who said you were a bettter cook than I?'
Maria: 'Y
Your husband did
d.'
Wife: 'O
Oh.'
Maria: 'M
My third reason is
s that I am a bette
er lover than you.'
eally furious now): 'Did my husband
d say that as well?
?'
Wife (re
Maria: 'N
No Señora, the ga
ardener did.'
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Hei brødre og søstre.
Så er den her igjen da,d høsten. Denne årstiden med sine vakre farger og klare
luft. Med gradvis lave
ere temperaturer og
o kvelder som b
blir lengre og mørk
kere.
Perffekt for møtevirkso
omhet i Lodgen din. Dette er tiden ffor å aktivisere se
eg igjen.
Vi ha
ar mange fine mø
øtekvelder foran oss. Kom da vel .
Nom
minasjonsprosess
sen er igang og ha
ar du lyst til å værre med i styre og stell,
s
ta
godtt imot valgkomitee
en eller aller helstt, gi dem et hint om
m at du er positiv til å
delta
a i valget.Vi trenge
er sårt noen nye "koster"
"
i styre og stell.
Selv er Britt og jeg som
s
vanlig i USA på
p denne tiden og
g håper disse forfe
erdelige
orka
anene holder seg langt unna "vårt" sted i Florida, hvo
or vi skal delta på Leiv
Eriks
sson festivalen iår igjen.
Til de av dere som skal
s
på 25 års jubiileet til Christiania
a Lodge. Ha en hy
yggelig
kveld, og hils til kjente
e fra oss.
Ok
ktobermøtet blir so
om vanlig kl.1900 på Turnhallens ka
antine ved Holtan
nskolen.
Ta gjerne
g
med bekjen
nte. Vel møtt.
Me
ed broderlig hilsen
n
J
Jan.

FRA D8-SEKRETÆREN

bestemor fra Fister i Hjelmeland var med. Verden er somme tider liten.

Gode SONS-venner.

Håndarbeidskonkurransen må jeg nevne. Det var en stolt delegat som kunne dra
hjem med 4 premierte arbeider. Ryfylke Lodge fikk en 1.premie, en 2.premie og
en 3.premie i ulike klasser, og Dalbuen fikk en 3.premie. Av i alt 5 deltakere med
7 leverte arbeider, ble fire premierte. Og kvaliteten bar bra totalt sett på denne
utstillingen (etter mitt begrensede skjønn).

Vel overstått sommer, for nå i midten av september går det mot høst. Selv om
det her i Hjelmeland er en flott solskinnsdag hvor vi sitter ute til kl er 19 på
kvelden.
Vedlagt finner du min første henvendelse som ny sekretær i D8. Jeg ser frem
til å bli en del av D8-styret, og skal gjøre mitt beste som sekretær. Håper dere
tar kontakt med meg ved behov for bistand fra min side, men ikke minst håper
jeg å få innspill fra dere til mitt arbeid i styret. Om anledningen byr seg og det i
praksis kan organiseres, vil jeg gjerne besøke andre lodger.
Samspill mellom oss alle som har tillitsverv i en eller annen form, er
nødvendig for å få en god utvikling av vårt kjære SONS OF NORWAY.
med hilsener fra Ryfylke på en vakker september lørdagskveld
Odd Harald
Til Lodgene i Sons of Norway
Distrikt 8

1. Brev fra den nye D8-sekretæren
Mitt første oppdrag som ny sekretær I Distrikt 8 er å forberede styremøtet
sammen med presidenten.

Banketten var som banketter flest, fint kledde mennesker og god mat. Av
programmet der vil jeg nevne Ernst Granly som overrasket den avgåtte president
med oppmerksomhet fra kommunen i Norge som han hadde sine røtter i, og en
invitasjon til besøk. En flott ”gest” som Ted satte stor pris på.
Kl 22 var det ryddet til dans. Da var det tid for meg å tre tilbake, pakke dressen
ned i kofferten, for å være klar til å stå opp kl 05 for å dra hjem.
Det var dessverre ikke tid for meg å ta noe ferie i tilknytning til kongressen. Det
ble fritid mellom frokost og delegatmøte onsdag, og hjemreis umiddelbart
søndag morgen, og ankomst Sola 11.30 mandag.
Alt i alt en spennende erfaring,- jeg liker slike møteprosesser, men SanDiego har
jeg ikke sett mye av. Men møte med mange hyggelige mennesker i de sosiale
settinger man har gjennom lunsjer og middager sitter igjen som gode minner. Og
ikke minst, det gir et fullstendig bilde av Sons of Norway som organisasjon å ha
vært med på den internasjonale kongressen. Det ga faktisk mersmak.
Det var en lang reise, ca et døgn bort og litt mindre tilbake. Den 24.09 bærer det
over dammen igjen, denne gang som reiseleder i regi av Ryfylke lodge på en 14
dagers tur i ”Ryfylkemiljøet” i midtvesten. Der skal vi være sammen med 3 Sons
of Norway lodger i Illinois og Iowa, og gleder oss til det.
SONS OF NORWAY ER ET FLOTT NETTVERK AV VENNER!

Vi skal ha vårt første møte i Oslo den 11 – 12 oktober, og saklisten er allerede
relativt lang. Vi skal følge opp alle sakene fra kongressen, i tillegg til andre
saker.

Hjelmeland, 12. september 2008.

Men styret er også interessert i at lodgene skal komme med saker som har
felles interesse for distriktet, eller saker hvor det etter reglene skal skje en
styrebehandling. Men ikke minst er det viktig og riktig at distriktsstyret blir
orientert om viktige aktiviteter og hendelser i lodgene for tiden framover.

Odd Harald Olsen
President og Delegat valgt fra
Ryfylke lodge 0-023

Gode ideer og aktiviteter er det viktigste for å fremme utvikling og vekst. Vi har
satt på saklisten en sekvens for slike diskusjoner. Send gjerne inn info til meg

Sekretær Distrikt 8

Med hilsen

på min e-post

er økonomisk forsvarlig å åpne dette i Norge. MEN, det er selvsagt full
anledning til å tegne forsikring for norske medlemmer, i USA. Det er ganske
mange norske som har forsikring, kjøpt i USA. Og det er som kjent en
betingelse for å være valgbar til internasjonal representasjon at man har
forsikring.

eller i postsending til

Ellers var det sak om håndtering av direktemedlemmer, -central lodge, om
suspendering osv., sak om godtgjørelser for internasjonale styremedlemmer
og de fremste lederne med mer.

Odd Harald Olsen
Nordbygda
4130 – Hjelmeland

Dette kommer i referater og rapporter etter hvert, og mitt notat er ikke ment å
være en fyllestgjørende informasjon om forhandlingene i alle saker.

Eller du kan ta en telefon til meg på 992 47 981 (mobil) eller hjemme etter
arbeidstid på 51750512.

Underveis i forhandlingene, dvs fra fredag, ble Astrid Granly innsatt som
delegat, til erstatning for Tor Rødland som uforutsett måtte dra hjem. Astrid
var tilgjengelig, og var på vara delegatlista fra D8-kongressen. Hun kunne da
tre inn på kort varsel, slik at vi var fulltallige fra D8. Ikke så lett å tre inn i dette
uten å være forberedt på det, men det gikk fint.

Også de øvrige styremedlemmene tar gjerne i mot tips og informasjon for videre
formidling i styremøtet. Alle adresser og telefoner finner du på
www.sonsofnorway.no

o-haral@online.no

Valgene til de ledende vervene gikk enkelt og greit denne gang, for det var
faktisk kun en kandidat til hvert av vervene. Ted Fosberg ville fratre som
president, og Dan Rude er den nye presidenten, fra tidligere å ha vært
visepresident. Marit Kristiansen ble visepresident, Gene Brandvold gjenvalgt
som treasurer/kasserer, og Audun Gytfeldt ble ny sekretær etter Marit
Kristiansen. Audun er for øvrig oppvokst i Norge, og dro til USA i voksen
alder. Han har hatt sin yrkesmessige tjeneste i FN-systemet.

Vi er i en overgangsfase fra den forrige sekretær til den nye, og adresselistene
mine er utarbeidet etter de informasjoner jeg har i mine egne arkiver. Derfor ber
jeg om at du formidler videre til rett person, om du ikke er ”den rette”. Vi har fått
en litt kinkig situasjon i denne fasen, ved at Barbie sin PC ble stjålet fra
hotellrommet i SanDiego, og med den forsvant en del informasjon. Så noe må
rekonstrueres nå i ettertid, herunder et ferdig skrevet referat og protokoll fra D8kongressen. Den skal Barbie sende ut som avslutning på sin sekretærfunksjon.
Kjedelig at slikt skjer, men det er så aldeles uforutsett og uforskyldt når et tyveri
skjer fra et låst rom. Opplysningene finnes, men det er litt jobb å lage til på ny.

Jeg hadde flere hyggelige samtaler med Marits mann Kjell, som kommer fra
Våland i Stavanger, som også er min oppveksts by. Kjell reiste i 50-årene.

Ellers har jeg hatt min første representasjon internasjonalt i Sons of Norway, og
har laget til noen refleksjoner som er vedlagt.

Ellers opplever man en del hyggelige møter med mennesker som har en eller
annen tilknytning til vårt hjemsted. Jeg ble oppsøkt av flere, og nevner spesielt
en som hadde reist som 12-åring, og hadde feriert i nærheten av der jeg bor.
Jeg viste ham et foto på min mobiltelefon, tatt fra huset vårt med utsyn utover
fjorden. Han kjente seg igjen og nevnte navnet på øyene han så på bildet.
Minnene satt godt.
Andre hadde slekt i området og vi fant fram til felles kjente gjennom
samtalene. Rogaland var jo et stort utvandringsområde.

Jeg ser fram til oppstart med det første styremøtet i oktober, men først blir det to
uker ferie i USA (fra 24.09 til 8.10), som reiseleder for en gruppe på 14
Ryfylkinger som skal besøke ”våre” slekter fra Ryfylke i det norske Amerika i
midtvesten.
Ta kontakt om du har noe å formidle til styret.
Hilsen

En annen tilfeldighet kom fredag kveld under ”dinnercruise” i havna i San
Diego. En dame jeg hilste på fortalte at hun var fra Montana, og jeg repliserte
at min kone hadde slekt der i Big Timber. Selvsagt spurte hun da om
familienavn, og overraskelsen var stor da det viste seg at hennes mann var
tremenning til min kone. De hadde et familiebilde i Montana hvor hennes

Odd Harald Olsen

Komitelederen var for øvrig søster til den kjente Rosenborgeren Nils Arne
Eggen.
Om kvelden var det Presidentens arrangement, i Hawai-inspirert stil, både
gjennom musikken, kostymene og maten. Finalen for kvelden var da Ted
Fosberg i Hawaikbekledning danset på scenen sammen med de profesjonelle
danserne.
Kongressen var på mange måter lik vår egen distriktskongress i form og innhold.
Likevel er det den vesentlige forskjellen at alt går på engelsk, og man må være
våken for å følge med. Det går i rimelig kjapt tempo under avstemningene, og
underveis i sakene kommer det tillegg, og tillegg til tilleggene osv. ”Robert
Rules” er gode møteregler å følge når man kjenner dem.
Den store saken med omlegging av lovboka, til en mer logisk oppbygging, gikk
greit i og med at det var gjort et grundig informasjonsarbeid på forhånd.
Distriktskongressene hadde fått orientering om dette, - hos oss ved Marit
Kristiansen.

REFLEKSJONER FRA SAN DIEGO-TUREN, FRA
EN ”FØRSTEREISGUTT” OG DELEGAT TIL
INTERNASJONAL KONGRESS I SONS OF NORWAY
2008.
Det var først av alt en tillit å bli valgt med flest stemmer blant delegatene på
kongressen i Ryfylke Fjordhotell. Det er grunn til å være både ydmyk og
takknemlig for det.
Turen startet tirsdag morgen i kongressuken, fra Hjelmeland kl 7.20.
Reisemålet San Diego, Mariot Hotell var nådd kl 7 neste dag norsk tid, altså et
døgn med reis (kl 22 i San Diego). Da er man ganske trett av å reise.
Arbeidet vårt startet neste dag med at presidenten kalte inn til delegatmøte kl
13. Da gikk vi gjennom sakene, og fikk orientering fra de to som hadde vært i
komiteer. Ole Hillestad var i lovkomiteen og Barbie Olaisen ble innsatt i
”Fraternal” fordi de manglet en oppnevnt kandidat. Litt greit å sitte utendørs å
ha møte, med behagelig gode sommertemperaturer etter vår skala, ca 25
grader.
Den offisielle åpningen av kongressen startet kl 16.00. Stilig arrangement i
kjent SONS-stil, for anledningen med musikk fra marinens band i San Diego.
Her er USA’s Stillehavsflåte lokalisert med sin hovedbase.

Men spørsmålet om svensker og dansker inn i Sons of Norway vakte mer debatt
og tidsbruk. Sons of Norway’s ”formål” er å fremme og holde ved like den norske
kulturen og historien og røttene til Norge. Samtidig lever organisasjonen av
forsikringsmidlene, eller rettere av bidrag fra avkastningen man skaffer gjennom
finansvirksomheten knyttet til forsikring. Uten dette bidraget ville
medlemsavgiften vært ganger 2 – 3 av det vi nå betaler. Og forsikringskunder er
viktig i fremtiden. Så debatten bar preg av det sterke ønsket om å holde på sin
særegenhet som en etnisk norsk organisasjon, samtidig som at man har behov
for vekst, eller å hindre nedgang av hensyn til forretningsvirksomheten. Av våre
om lag 70 000 medlemmer, er noe over 50 000 reelle bidragsytere.
Vegen til det ene eller det andre skjer vekselvis og i et samspill. Man blir medlem
fordi man tegner forsikring, eller finner fram til forsikringstilbudet gjennom å ha
blitt medlem av andre årsaker.
Det ble også pekt på at nordmenn ofte bor i miljøer- og har sin vennekrets blant
de øvrige skandinaver.
Utrykket ”de andre Nordiske land” ble brukt, -og for noen var det å oppfatte som
Skandinavia, mens det for vår del (og for en del andre) inkluderer det Finland og
Island. Noen nevnte til og med de Baltiske land inn under Norden-begrepet.
Situasjonen er at det er åpning for andre enn norske, men det står uttrykt at vårt
formål er å ivareta og pleie det norske i vår arv og for fremtiden. Så det er
åpning for andre på våre premisser, og vi kan håpe på vekst i forsikringssalget.
Når det gjelder forsikring, så ble det fremmet spørsmål om salg av forsikring i
Norge og Canada. Grunnlaget for at dette ikke skjer, er at det stilles store
garantikrav, og det er andre juridiske forhold å ta hensyn til, som gjør at det ikke
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fordi man tegner forsikring, eller finner fram til forsikringstilbudet gjennom å ha
blitt medlem av andre årsaker.
Det ble også pekt på at nordmenn ofte bor i miljøer- og har sin vennekrets blant
de øvrige skandinaver.
Utrykket ”de andre Nordiske land” ble brukt, -og for noen var det å oppfatte som
Skandinavia, mens det for vår del (og for en del andre) inkluderer det Finland og
Island. Noen nevnte til og med de Baltiske land inn under Norden-begrepet.
Situasjonen er at det er åpning for andre enn norske, men det står uttrykt at vårt
formål er å ivareta og pleie det norske i vår arv og for fremtiden. Så det er
åpning for andre på våre premisser, og vi kan håpe på vekst i forsikringssalget.
Når det gjelder forsikring, så ble det fremmet spørsmål om salg av forsikring i
Norge og Canada. Grunnlaget for at dette ikke skjer, er at det stilles store
garantikrav, og det er andre juridiske forhold å ta hensyn til, som gjør at det ikke

på min e-post

er økonomisk forsvarlig å åpne dette i Norge. MEN, det er selvsagt full
anledning til å tegne forsikring for norske medlemmer, i USA. Det er ganske
mange norske som har forsikring, kjøpt i USA. Og det er som kjent en
betingelse for å være valgbar til internasjonal representasjon at man har
forsikring.

eller i postsending til

Ellers var det sak om håndtering av direktemedlemmer, -central lodge, om
suspendering osv., sak om godtgjørelser for internasjonale styremedlemmer
og de fremste lederne med mer.

Odd Harald Olsen
Nordbygda
4130 – Hjelmeland

Dette kommer i referater og rapporter etter hvert, og mitt notat er ikke ment å
være en fyllestgjørende informasjon om forhandlingene i alle saker.

Eller du kan ta en telefon til meg på 992 47 981 (mobil) eller hjemme etter
arbeidstid på 51750512.

Underveis i forhandlingene, dvs fra fredag, ble Astrid Granly innsatt som
delegat, til erstatning for Tor Rødland som uforutsett måtte dra hjem. Astrid
var tilgjengelig, og var på vara delegatlista fra D8-kongressen. Hun kunne da
tre inn på kort varsel, slik at vi var fulltallige fra D8. Ikke så lett å tre inn i dette
uten å være forberedt på det, men det gikk fint.

Også de øvrige styremedlemmene tar gjerne i mot tips og informasjon for videre
formidling i styremøtet. Alle adresser og telefoner finner du på
www.sonsofnorway.no

o-haral@online.no

Valgene til de ledende vervene gikk enkelt og greit denne gang, for det var
faktisk kun en kandidat til hvert av vervene. Ted Fosberg ville fratre som
president, og Dan Rude er den nye presidenten, fra tidligere å ha vært
visepresident. Marit Kristiansen ble visepresident, Gene Brandvold gjenvalgt
som treasurer/kasserer, og Audun Gytfeldt ble ny sekretær etter Marit
Kristiansen. Audun er for øvrig oppvokst i Norge, og dro til USA i voksen
alder. Han har hatt sin yrkesmessige tjeneste i FN-systemet.

Vi er i en overgangsfase fra den forrige sekretær til den nye, og adresselistene
mine er utarbeidet etter de informasjoner jeg har i mine egne arkiver. Derfor ber
jeg om at du formidler videre til rett person, om du ikke er ”den rette”. Vi har fått
en litt kinkig situasjon i denne fasen, ved at Barbie sin PC ble stjålet fra
hotellrommet i SanDiego, og med den forsvant en del informasjon. Så noe må
rekonstrueres nå i ettertid, herunder et ferdig skrevet referat og protokoll fra D8kongressen. Den skal Barbie sende ut som avslutning på sin sekretærfunksjon.
Kjedelig at slikt skjer, men det er så aldeles uforutsett og uforskyldt når et tyveri
skjer fra et låst rom. Opplysningene finnes, men det er litt jobb å lage til på ny.

Jeg hadde flere hyggelige samtaler med Marits mann Kjell, som kommer fra
Våland i Stavanger, som også er min oppveksts by. Kjell reiste i 50-årene.

Ellers har jeg hatt min første representasjon internasjonalt i Sons of Norway, og
har laget til noen refleksjoner som er vedlagt.

Ellers opplever man en del hyggelige møter med mennesker som har en eller
annen tilknytning til vårt hjemsted. Jeg ble oppsøkt av flere, og nevner spesielt
en som hadde reist som 12-åring, og hadde feriert i nærheten av der jeg bor.
Jeg viste ham et foto på min mobiltelefon, tatt fra huset vårt med utsyn utover
fjorden. Han kjente seg igjen og nevnte navnet på øyene han så på bildet.
Minnene satt godt.
Andre hadde slekt i området og vi fant fram til felles kjente gjennom
samtalene. Rogaland var jo et stort utvandringsområde.

Jeg ser fram til oppstart med det første styremøtet i oktober, men først blir det to
uker ferie i USA (fra 24.09 til 8.10), som reiseleder for en gruppe på 14
Ryfylkinger som skal besøke ”våre” slekter fra Ryfylke i det norske Amerika i
midtvesten.
Ta kontakt om du har noe å formidle til styret.
Hilsen

En annen tilfeldighet kom fredag kveld under ”dinnercruise” i havna i San
Diego. En dame jeg hilste på fortalte at hun var fra Montana, og jeg repliserte
at min kone hadde slekt der i Big Timber. Selvsagt spurte hun da om
familienavn, og overraskelsen var stor da det viste seg at hennes mann var
tremenning til min kone. De hadde et familiebilde i Montana hvor hennes

Odd Harald Olsen

FRA D8-SEKRETÆREN

bestemor fra Fister i Hjelmeland var med. Verden er somme tider liten.

Gode SONS-venner.

Håndarbeidskonkurransen må jeg nevne. Det var en stolt delegat som kunne dra
hjem med 4 premierte arbeider. Ryfylke Lodge fikk en 1.premie, en 2.premie og
en 3.premie i ulike klasser, og Dalbuen fikk en 3.premie. Av i alt 5 deltakere med
7 leverte arbeider, ble fire premierte. Og kvaliteten bar bra totalt sett på denne
utstillingen (etter mitt begrensede skjønn).

Vel overstått sommer, for nå i midten av september går det mot høst. Selv om
det her i Hjelmeland er en flott solskinnsdag hvor vi sitter ute til kl er 19 på
kvelden.
Vedlagt finner du min første henvendelse som ny sekretær i D8. Jeg ser frem
til å bli en del av D8-styret, og skal gjøre mitt beste som sekretær. Håper dere
tar kontakt med meg ved behov for bistand fra min side, men ikke minst håper
jeg å få innspill fra dere til mitt arbeid i styret. Om anledningen byr seg og det i
praksis kan organiseres, vil jeg gjerne besøke andre lodger.
Samspill mellom oss alle som har tillitsverv i en eller annen form, er
nødvendig for å få en god utvikling av vårt kjære SONS OF NORWAY.
med hilsener fra Ryfylke på en vakker september lørdagskveld
Odd Harald
Til Lodgene i Sons of Norway
Distrikt 8

1. Brev fra den nye D8-sekretæren
Mitt første oppdrag som ny sekretær I Distrikt 8 er å forberede styremøtet
sammen med presidenten.

Banketten var som banketter flest, fint kledde mennesker og god mat. Av
programmet der vil jeg nevne Ernst Granly som overrasket den avgåtte president
med oppmerksomhet fra kommunen i Norge som han hadde sine røtter i, og en
invitasjon til besøk. En flott ”gest” som Ted satte stor pris på.
Kl 22 var det ryddet til dans. Da var det tid for meg å tre tilbake, pakke dressen
ned i kofferten, for å være klar til å stå opp kl 05 for å dra hjem.
Det var dessverre ikke tid for meg å ta noe ferie i tilknytning til kongressen. Det
ble fritid mellom frokost og delegatmøte onsdag, og hjemreis umiddelbart
søndag morgen, og ankomst Sola 11.30 mandag.
Alt i alt en spennende erfaring,- jeg liker slike møteprosesser, men SanDiego har
jeg ikke sett mye av. Men møte med mange hyggelige mennesker i de sosiale
settinger man har gjennom lunsjer og middager sitter igjen som gode minner. Og
ikke minst, det gir et fullstendig bilde av Sons of Norway som organisasjon å ha
vært med på den internasjonale kongressen. Det ga faktisk mersmak.
Det var en lang reise, ca et døgn bort og litt mindre tilbake. Den 24.09 bærer det
over dammen igjen, denne gang som reiseleder i regi av Ryfylke lodge på en 14
dagers tur i ”Ryfylkemiljøet” i midtvesten. Der skal vi være sammen med 3 Sons
of Norway lodger i Illinois og Iowa, og gleder oss til det.
SONS OF NORWAY ER ET FLOTT NETTVERK AV VENNER!

Vi skal ha vårt første møte i Oslo den 11 – 12 oktober, og saklisten er allerede
relativt lang. Vi skal følge opp alle sakene fra kongressen, i tillegg til andre
saker.

Hjelmeland, 12. september 2008.

Men styret er også interessert i at lodgene skal komme med saker som har
felles interesse for distriktet, eller saker hvor det etter reglene skal skje en
styrebehandling. Men ikke minst er det viktig og riktig at distriktsstyret blir
orientert om viktige aktiviteter og hendelser i lodgene for tiden framover.

Odd Harald Olsen
President og Delegat valgt fra
Ryfylke lodge 0-023

Gode ideer og aktiviteter er det viktigste for å fremme utvikling og vekst. Vi har
satt på saklisten en sekvens for slike diskusjoner. Send gjerne inn info til meg

Sekretær Distrikt 8

Med hilsen
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IMPORTANT BREAKING NEWS!

China will
w no longer publish a phone
directory due to chaos.
There are
a so manyy Wing's an
nd Wong's
in the direc
ctory, people were alw
ways
winging wo
ong numbers.
aids Salary
The Ma

Fellesmøte
e Oseberg 09.0
08.2008 kl. 19:00
Sted:
Ban
nkkantina, Teie
e.
Tilstede: 16 medlemmer
m
og
g 7 fra EML.
Det var synd dere alle
e ikke kunne komme på møtet den 9. sept. Det var et
e meget
interressant program om
o Amish-folket.
Det var god oppslutning fra EM, Brit og
g Jan, Kari og Bjørn, Nils, Liv og Vid
dar.
Refe
erat uteblir fra dette møtet da Sekre
etæren er på ferie
e i U.S.A.

A maid asked for a pay in
ncrease.
The wife
e was very upset about this and assked: 'Now Maria, why do you want a
pay incrrease?'
Maria: 'W
Well Señora, therre are three reasons why I want an increase.
The firstt is that I iron bettter than you.'
Wife: 'W
Who said you iron better than I?'
Maria: 'Y
Your husband said so.'
Wife: 'O
Oh.'
Maria: 'T
The second reaso
on is that I am a b
better cook than yo
ou.'
Wife: 'N
Nonsense, who said you were a bettter cook than I?'
Maria: 'Y
Your husband did
d.'
Wife: 'O
Oh.'
Maria: 'M
My third reason is
s that I am a bette
er lover than you.'
eally furious now): 'Did my husband
d say that as well?
?'
Wife (re
Maria: 'N
No Señora, the ga
ardener did.'
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PRE
ESIDENTENS HJ
JØRNE
Hei brødre og søstre.
Så er den her igjen da,d høsten. Denne årstiden med sine vakre farger og klare
luft. Med gradvis lave
ere temperaturer og
o kvelder som b
blir lengre og mørk
kere.
Perffekt for møtevirkso
omhet i Lodgen din. Dette er tiden ffor å aktivisere se
eg igjen.
Vi ha
ar mange fine mø
øtekvelder foran oss. Kom da vel .
Nom
minasjonsprosess
sen er igang og ha
ar du lyst til å værre med i styre og stell,
s
ta
godtt imot valgkomitee
en eller aller helstt, gi dem et hint om
m at du er positiv til å
delta
a i valget.Vi trenge
er sårt noen nye "koster"
"
i styre og stell.
Selv er Britt og jeg som
s
vanlig i USA på
p denne tiden og
g håper disse forfe
erdelige
orka
anene holder seg langt unna "vårt" sted i Florida, hvo
or vi skal delta på Leiv
Eriks
sson festivalen iår igjen.
Til de av dere som skal
s
på 25 års jubiileet til Christiania
a Lodge. Ha en hy
yggelig
kveld, og hils til kjente
e fra oss.
Ok
ktobermøtet blir so
om vanlig kl.1900 på Turnhallens ka
antine ved Holtan
nskolen.
Ta gjerne
g
med bekjen
nte. Vel møtt.
Me
ed broderlig hilsen
n
J
Jan.

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
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

Thorsen
Hanche
Rosvold

Britt
Nils
Johan
Kristian

16 10
20 10
30 10

Sanne

Frank

11 10 38

Vi inviterer herved alle våre gode venner i Edvard Munch Lodge til å feire
Thanksgiving sammen med oss.
Vi møtes på samme sted som i fjor, nemlig Eik Speiderhus kl.18.30.
Når vi feirer Thanksgiving er det selvfølgelig kalkun med tilbehør som står
på menyen.

Og følgende Lodges:
Christiania Lodge Oslo
8-004

Velkommen til Thanksgiving-fest
Lørdag 8. november på Eik Speiderhus kl. 18.30

08 10 83

Forslag til nytt styre 2009
President
Jan W. Thorsen
Visepresident
Ingen kandidat
Sekretær
Britt Thorsen
Kasserer
Bjarne Rolland
Tillitsvalgt 1
Nils L. Hanche
Tillitsvalgt 2
Bjørn Kristiansen
Marshall
Vidar Steen-Hansen
Aktivitetsleder
Kari Auli
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/

Pris pr. person for 2 gg. servering av kalkun med tilbehør, dessert samt
kaffe og kaker senere på kveld er kr. 275,- pr. person.
Øl og mineralvann fås kjøpt.
Hvis du ønsker vin eller noe annet å drikke til maten, tar du det med
selv. Det samme gjelder det du eventuelt skulle ønske å drikke utover
kvelden.
Vi satser på en hyggelig kveld med mulighet for en svingom og andre
aktiviteter.
Bindende påmelding senest 30. oktober til:
Else Mari 33 38 60 29/91 88 93 68
Solveig/Sven 33 36 88 61/48 12 72 01 E-mail: svkjoenn@online.no
Vel møtt alle sammen til en hyggelig kveld. Ta gjerne med en venn eller
to.

Til:
navn» «Fornav
vn»
«Ettern
«Adressselinje_1»
«Poststted»
MØTEP
PLAN FOR ÅR 2008
Styret foreslår
f
følgende
e foreløpige mø
øteplan for år 20
008.
DATO
ARRA
ANGEMENT
STED

07
OKTO
OBER

VALG
G AV STYRE

TURNKA
ANTINA,
HOLTAN

08 NOVE
EMBER
06 DESE
EMBER

THANK
KSGIVING/OSEB.
JULEBORD

SPEIDERHY
YTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

Merk!!
Deet blir vannlig møte 0
07 Oktoberr, med
valg avv nytt styree for 2009
9.
Novvembermøttet er ersta
attet med ThanksT
givingfest
g
m Osebeerg den 08
med
8. 11!
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

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Postboks 317
3193 Horten
Årrgang 15 Nummer 9

SEPTE
EMBER 2
2008
Org. Nr. 989
9 825 879 Brønnøy
ysund.

Tirsda
ag 7. Oktoberr
Turnkantina, Holtan, kl. 1
19:00
•
•
•
•

Forretnin
ngsmøte
Valg av nytt
n styre for 200
09.
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

