Til:
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MØTEPLAN FOR ÅR 2009
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2009.
DATO
ARRANGEMENT
STED

06
OKTOBER

VALG AV STYRE

Turnkantina, Holtan

7 NOVEMBER
05 DESEMBER

THANKSGIVING/OSEB.
JULEBORD

SPEIDERHYTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Postboks 317
3193 Horten
Årgang 16 Nummer 9

SEPTEMBER 2009
REDAKTØRENS HJØRNE:
Minner om at årets slektsforsker-dag i regi av DIS-Norge avholdes lørdag
31. Oktober. Stedet blir som i fjor, på Høgskolen i Vestfold, på
Bakkenteigen. Så for de av dere som er interessert i slektsforskning er
dette en alle tiders anledning til å lære seg litt om temaet.

Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Hold av datoen Lørdag 7 november på kalenderen. Da er det
Thanksgiving-fest med Oseberg Lodge. Fullstendig annonse kommer i
neste utgave av Skriket.
Ha en god høstferie!

Tirsdag 06. Oktober
Valgmøte.

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

Turnkantina, Holtan skole,
kl. 19:00






Forretningsmøte
Valg av nytt styre
Bevertning.
Frimerkeklipping
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
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
Kasserer Bjarne Rolland
Jernbanegt. 34
3187 Horten Tlf. 33 04 22 49
e-mail: bjarne.rolland@hive.no

Enger
Thorsen
Hanche
Rosvold

Bjørn
Britt
Nils
Johan
Kristian

02 10
16 10
20 10
30 10

Og følgende Lodges:
Christiania
Lodge 8-004

Oslo

08 10 83

Muligheter for stipend:
Concordia Language Villages utlyser 2 stipend til norske ungdommer.
Dette stipendet dekker en ukes oppholdet på leiren. Barn og barnebarn av
Sons of Norway- medlemmer får dessuten reisestøtte fra Distrikt 8 og
eventuelt fra den lokale lodgen.
De som er interessert i å delta på 4 ukers kurset, har også mulighet til å
søke om ytterligere stipend. Nærmere opplysninger om dette og andre
spørsmål vedrørende Camp Skogfjorden får du ved henvendelse til
campansvarlig. Du kan også finne opplysninger om Skogfjorden på
internet www.ConcordiaLanguageVillages.org .

Marshall Vidar Steen-Hansen
Valhallveien 5 A
3179 Åsgårdstrand
Tlf. 33 08 12 92

Revisor 2 Ragnar Iversen
Apotekergt.4
3187 Horten Tlf. 33 04 88 33
e-mail: ragnar.iversen@hbbl.no

Det vanlig tilbudet gjelder 2 ukers språkleir på Skogfjorden i tiden 28 juni –
10 juli. Deltakerne får også en ukes opphold som gjest i en amerikansk
familie i Minneapolis en uke før leiren starter.
Nytt for søkere i 2010 er at norske deltakere nå også får mulighet til å
delta på et 4 ukers kurs sammen med amerikanske ungdommer i tiden 28
juni – 25 juli. Også deltakere på 4 ukers kurset kan få en ukes opphold i
en amerikansk familie før leiren starter hvis de ønsker det.

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

Revisor 1 Gunn E. Borge
Lyngveien 6
3185 Skoppum Tlf. 33 07 09 61
e-mail: Gunn.E.Borge@hive.no

CAMP SKOGFJORDEN sommeren 2010
Språkleir for ungdom, alder 14 – 18 år, i Bemidji, Minnesota .
Avreise ca 20 juni og retur 10 eller 24 juli. Påmelding senest 31 januar
2010.

Aktivitetsleder Kari Auli
Paul Bentsensgt. 7
3188 Horten Tlf. 33 04 51 46

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

Korrigert annonse Skogfjorden 2010

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/

De lodgene som har ungdommer som ønsker å søke på stipendene fra
Concordia, må melde fra til campansvarlig innen 1 desember 2009 .
Deretter vil det bli loddtrekning om hvilken lodge/lodger som får de 2
stipendene. De som får stipendene og takker ja, må samtidig betale
depositum. Dersom vi ikke får søkere til stipendene innen 1 desember
tildeles stipendene etter først til mølla prinsippet, da også med
depositum. Pris for opphold på Skogfjorden er ca. $ 840.- pr. uke.
.
Søknad om stipend og påmelding til leiren sendes til campansvarlig i
Distrikt 8, adr.:
Sons of Norway, D-8
v/ Johanne Hansen,
Sørnestunet 12
4015 Stavanger
Tlf: 51 56 38 96, e-post: johanne.hansen@sornestunet.no .

sident
REFERAT FRA MEDLEMSMØTE:
Gjensyn med Skogfjorden !
Etter 14 år var jeg tilbake på Skogfjorden i Nord-Minnesota, og det var spesielt
å vende tilbake til et sted som har betydd så mye for meg igjennom årene.
I 1987 fikk jeg stipend av Sons of Norway og var 2 flotte uker på leir. Jeg
bestemte meg for å vente ett par år for så å søke jobb der. Som sagt, så gjort
- det ble 5 somre som ansatt, med det som følge at det ble mange uker hver
sommer der jeg fikk leke og undervise og sist, men ikke minst knytte mange
vennskapsbånd med både deltakere og ansatte. Verdens beste sommerjobb!
Ettersom jeg har jobbet der i mange år, har jeg derfor førstehåndskunnskap
om hvilket flott sted det er for barn og unge. Nettopp derfor har jeg hele tiden
visst at så snart min datter var gammel nok, ville jeg også at hun skulle få
oppleve stedet. Sjansen bød seg i år nå som hun blir 13 år.
Jeg ville gjerne følge henne "over dammen" og avlevere henne på
Skogfjorden personlig. Det første som slo meg når jeg atter igjen ankom, var
hvor trygg denne perlen i skogen er, og også hvor positivt det er at man er
omringet av frodig fauna og flora. Datamaskinene og mobiltelefonene har
ingen plass her, her er det hygge, opplevelser, læring gjennom leking og
bålkos som står i fokus.Videre er hele opplegget så profesjonelt og barna er
så godt ivaretatt at jeg som forelder ikke hadde noen som helst tvil om at min
datter ville stortrives der. Jeg husket fra min egen tid som ansatt at vi hadde et
veldig fokus på at alle barna skulle bli "sett" og at de individuelle behovene
skulle bli ivaretatt. Min datter har cøliaki, og hennes glutenallergi var noe
kjøkkenet var vant med å imøtekomme.
Det var veldig fint at det tilfeldigvis var denne sommeren som Tove Dahl fikk
kongens fortjenestemedalje og at denne seremonien ble avholdt nettopp
under denne leirsesjonen. Jeg fikk et brev fra min datter underveis som var full
av fortellinger om nye opplevelser, ridderseremonien til Tove og fremmede dyr
de hadde observert, og ikke minst morsomme kveldsprogrammer, og når jeg
hentet henne og den andre norske deltageren fra bussen de tok fra
Skogfjorden til Minneapolis snakket de i munnen på hverandre om alle de
hadde blitt kjent med og viste minnebøker og bilder. Begge jentene har fått
masse nye venner på facebook, og engelsken er blitt kjempefin.
Undervisingen de fikk var i Amerikansk kultur og de hadde også en utflukt til
Itasca, hvor elven Mississippi begynner. En ting var sikkert: De skulle rett
hjem og begynne å spare til neste år, for dette var en opplevelse for livet!
Julie Wannebo
Bernt Balken Lodge.

Medlemsmøte 08.09.2009 kl. 18:00
Sted:
Fellesmøte med Oseberg.
Tilstede: 4 medlemmer fra EML.

Jan W. Thorsen, Britt Thorsen, Vidar Steen Hansen og Liv Solum fra Edvard
Munch Lodge deltok på fellesmøtet i Oseberg Lodge.
President Toril Trolsrud ønsket alle medlemmer og gjester velkommen,
spesielt vår Internationale President Dan Rude og hans kone Betty som
deltok på møtet. De har vært i Norge siden 30.08 og foruten private besøk,
har de besøkt flere av lodgene, og sett en god del av Norge.
Våre tre nasjonalsanger ble sunget og ellers var det vanlige forretningssaker
samt referater fra forrige møte som ble tatt opp.
International President Dan Rude fikk så ordet og fortalte om arbeidet ved
det internasjonale kontoret i Minneapolis og om prosjekter de holder på med.
Det er bl.a. stor fokus på å verve flere yngre norsk-ættede medlemmer.
Medlemsmassen blir jo eldre etter hvert, så det er av stor betydning å få
yngre krefter inn. Han ble takket av Presidenten og overrakt en gave fra
Oseberg Lodge.
Det var hyggelig å få hilse på ekteparet Rude og vi vil se dem igjen på
Eidsvold Lodge sitt 25-årsjubileum som feires 11.-13. september.
Som vanlig gikk praten livlig rundt kaffebordet og mange fine gevinster ble
fordelt rundt ved bordene etter hvert.. Tilslutt takket presidenten for en
hyggelig kveld og ønsket alle vel hjem.
Britt Thorsen
Sekretær

If you see someone without a smile today
give them one of yours!

PRESIDENTENS HJØRNE

MÅNEDENS BLØTE

Hei brødre og søstre.

A mother is driving her little girl to her friend's house for a play date.

På siste medlemsmøte hos Oseberg Lodge ( felles) var temaet SON. Vår
internasjonale President, Dan Rude,som ferierte i Norge, tok turen til
Tønsberg og pratet om organisasjonen vår. Han var et hyggelig bekjentskap
med klare meninger om SON`s framtid. At vi skulle få anledning til å møte
ham igjen ved feiringen av Eidsvold Lodge`s 25 års jubileum var bare et pluss.
Her møtte vi også 3.distrikts president,Ralph Peterson,som vi har truffet før.
Tusen takk til Astrid og hennes medhjelpere for en strålende week-end, som
startet med fredagens "get together"samling og fortsatte med sight seeing til
bla. Trandumskogen med sin dystre historie fra siste krig og kongegravbesøk
og lunchen i Thon hotels Stjernehall på dagen, lørdag. Kvelden var viet 25
års jubileet. Det hele startet i den historiske Eidsvoldbygningen (der Lodgen
ble stiftet) i møtesalen hvor en engasjert guide ledet oss gjennom de
historiske dagene i 1814.Deretter gikk turen over til Nebbenes Kro hvor 115
deltok i en minneverdig middagsfeiring. Søndagen var viet gudstjensten i
Skrukkelia kapell i Hurdal.
På oktobermøtet vårt den 6. blir det valg av de som skal lede Lodgen vår i
2010. Valgkomiteen har gjort en glimrende jobb, og har kandidater til alle verv.
Skulle du ha lyst på et verv, - ikke nøl med å delta i valgprosessen. Vi er glad
for engasjemang,-og benkeforslag er helt ok.
Vi skal også klippe frimerker, som skal klargjøres til TUB-FRIM. Ta med
frimerker og saks. Husk at telekort og eldre postkort også er i skuddet, så ta
med alt du har samlet så langt.
Ikke glem Calle og hans innsamling av aluminiumsringer. Du vet de små
ringene på brus og ølbokser. I år har vi så langt levert ca.8 kg. Her har elever
ved Nordskogen skole vært utrolig dyktige og samlet inn over halvparten av
ringene så langt.
Distriktstyret har styremøte i Åsgårdstrand (Thon hotell) 16.-18. okt.
Presidentmøtet blir samme sted 17. okt. og vi blir representert ved
visepresident Bjørn Kristiansen.
Det ser ut til at vi må øke kontingenten for 2010.Trykningskostnadene for
bla. "Viking"har økt og hovedkontoret i USA ber oss ta høyde for dette. Det blir
antagelig en marginal økning.
Husk at vi har fellesmøte med Oseberg i november. De arrangerer Thanksgivingparty på Eik speiderhytte. Påmelding blir månedskiftet Okt./ nov. Følg
med på detaljer i "Skriket". Denne festen er et must. Men først skal vi ha
oktobermøtet vårt på Turnkantina ved Holtan ung.skole, den 6. okt. Og du,som ikke har vært så aktiv i det siste, kom da vel - og se hvordan vi har det på
møtene våre.
Vi sees. Jan.

' Mommy ,' the little girl asks, 'how old are you?'
'Honey, you are not supposed to ask a lady her age,' the mother replied.
'It's not polite.'
'OK', the little girl says,
'How much do you weigh?'
'Now really,' the mother says,
'those are personal questions and are really none of your business.'
Undaunted, the little girl asks, 'Why did you and Daddy get a divorce?'
'That's enough questions, young lady! Honestly!'
The exasperated mother walks away as the two friends begin to play.
' My Mom won't tell me anything about her,' the little girl says to her friend.
'Well,' says the friend, 'all you need to do is look at her driver's license.
It's like a report card, it has everything on it.'
Later that night the little girl says to her mother,
'I know how old you are. You are 32.'
The mother is surprised and asks,
'How did you find that out?
'I also know that you weigh 130 pounds.'
The mother is past surprised and shocked now.
'How in Heaven's name did you find that out?'
'And,' the little girl says triumphantly,
'I know why you and daddy got a divorce..'
'Oh really?' the mother asks. 'Why?'
'Because you got an F in sex.'
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Revisor 2 Ragnar Iversen
Apotekergt.4
3187 Horten Tlf. 33 04 88 33
e-mail: ragnar.iversen@hbbl.no

Det vanlig tilbudet gjelder 2 ukers språkleir på Skogfjorden i tiden 28 juni –
10 juli. Deltakerne får også en ukes opphold som gjest i en amerikansk
familie i Minneapolis en uke før leiren starter.
Nytt for søkere i 2010 er at norske deltakere nå også får mulighet til å
delta på et 4 ukers kurs sammen med amerikanske ungdommer i tiden 28
juni – 25 juli. Også deltakere på 4 ukers kurset kan få en ukes opphold i
en amerikansk familie før leiren starter hvis de ønsker det.

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

Revisor 1 Gunn E. Borge
Lyngveien 6
3185 Skoppum Tlf. 33 07 09 61
e-mail: Gunn.E.Borge@hive.no

CAMP SKOGFJORDEN sommeren 2010
Språkleir for ungdom, alder 14 – 18 år, i Bemidji, Minnesota .
Avreise ca 20 juni og retur 10 eller 24 juli. Påmelding senest 31 januar
2010.

Aktivitetsleder Kari Auli
Paul Bentsensgt. 7
3188 Horten Tlf. 33 04 51 46

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

Korrigert annonse Skogfjorden 2010

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/

De lodgene som har ungdommer som ønsker å søke på stipendene fra
Concordia, må melde fra til campansvarlig innen 1 desember 2009 .
Deretter vil det bli loddtrekning om hvilken lodge/lodger som får de 2
stipendene. De som får stipendene og takker ja, må samtidig betale
depositum. Dersom vi ikke får søkere til stipendene innen 1 desember
tildeles stipendene etter først til mølla prinsippet, da også med
depositum. Pris for opphold på Skogfjorden er ca. $ 840.- pr. uke.
.
Søknad om stipend og påmelding til leiren sendes til campansvarlig i
Distrikt 8, adr.:
Sons of Norway, D-8
v/ Johanne Hansen,
Sørnestunet 12
4015 Stavanger
Tlf: 51 56 38 96, e-post: johanne.hansen@sornestunet.no .

Til:
«Etternavn» «Fornavn»
«Adresselinje_1»
«Poststed»
MØTEPLAN FOR ÅR 2009
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2009.
DATO
ARRANGEMENT
STED

06
OKTOBER

VALG AV STYRE

Turnkantina, Holtan

7 NOVEMBER
05 DESEMBER

THANKSGIVING/OSEB.
JULEBORD

SPEIDERHYTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Postboks 317
3193 Horten
Årgang 16 Nummer 9

SEPTEMBER 2009
REDAKTØRENS HJØRNE:
Minner om at årets slektsforsker-dag i regi av DIS-Norge avholdes lørdag
31. Oktober. Stedet blir som i fjor, på Høgskolen i Vestfold, på
Bakkenteigen. Så for de av dere som er interessert i slektsforskning er
dette en alle tiders anledning til å lære seg litt om temaet.

Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Hold av datoen Lørdag 7 november på kalenderen. Da er det
Thanksgiving-fest med Oseberg Lodge. Fullstendig annonse kommer i
neste utgave av Skriket.
Ha en god høstferie!

Tirsdag 06. Oktober
Valgmøte.

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

Turnkantina, Holtan skole,
kl. 19:00






Forretningsmøte
Valg av nytt styre
Bevertning.
Frimerkeklipping
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

