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MØTEPLAN FOR ÅR 2010
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2010.
DATO
ARRANGEMENT
STED
05 OKTOBER

13 NOVEMBER
04 DESEMBER

Medlemsmøte/Valg

THANKSGIVING/OSEB.
JULEBORD

Turnkantina, Holtanhallen
SPEIDERHYTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Paaschesgt. 1A
3183 Horten
Årgang 17 Nummer 9

SEPTEMBER 2010

SLEKTSFORSKERDAGEN
Årets Slektsforskerdag nærmer seg.
Datoen i år er 30 oktober. I Vestfold blir det arrangement ved Tønsbergs
og Sandefjords bibliotek.
Tema for årets slektsforskerdag er migrasjon.

Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Wikipedia beskriver ordet migrasjon slik:
“Migrasjon betyr folkevandring, eller
inn- og utvandring. Stort sett blir uttrykketbrukt ved vandring
mellom, ikke innad i, stater.”

OPPLYSNINGER OM EDVARD MUNCH LODGE 2010
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

Tirsdag






05. Oktober

Medlemsmøte Kl. 19:00
Turnkantina, Holtanhallen.
Kort forretningsmøte
Valg av nytt styre
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@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
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

Thorsen
Hanche
Rosvold

Britt
Nils
Johan
Kristian

16 10
20 10 40
30 10

Spesiell hilsen til Nils
som fyller 70 År!
Og følgende Lodges:
Christiania Lodge
8-004

Oslo

08 10 83

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

Forrige innlegget ble litt kort. Jeg hadde litt liten tid. Foreløpig har jeg bare nevnt distanser og hvor
langt vi har kommet. Det der ikke har fått oppleve er livet på elven og alle de hjelpsomme
menneskene vi har truffet der. Nesten over alt hvor vi kommet har det kommet folk over , kanskje
først og fremst for å se på farkosten vår, men også for å prate. Nesten uten unntak har vi også blitt
tilbudt hjelp med transport for handling og slike saker. Her borte er ikke ting lagt opp slik som
hjemme. Alt ligger utenfor byene og er basert på at man kommer i bil. Til og med båtene blir kjørt rett
på vannet med bil. Henger og alt går ut i vannet, og motoren er startet før båten er av hengeren. Det
er få ting som er innen gådistanse. Men så lang har vi vært heldige og fått den hjelpen vi trenger til
alt mulig. Flere plasser har vi fått slå opp teltet ved siden av campingbilen, og noen ganger har vi fått
lov til å campe i haven til folk. Ikke bare at vi får slike tillatelser, vi blir gjerne tilbudt både middag og
frokost også. Å nevne alle med navn her er ikke mulig nå, det får komme når turen er over.
Det som så langt har vært fasinerende er forandringen av elven. Den starter som en liten bekk langt
oppe i Minnesota. Øverst er den smal, grunn, stenete og man må se opp for trær som henger over
elven, trestammer som ligger eller driver i elven, sandbanker, som vi har vært innom noen ganger.
Likevel er det en egen charm å kunne gå i land på en liten sandbanke med lunchen i en hand og
myggspray i den andre, sette seg på en trestamme omgitt av maur og kumøkk og innta lunchen.
Noen av "campingsitene" vi har vært på må man være halvt fjellgeit for å komme til, for ikke å snakke
om å legge til med robåt. De fleste av de plassene er laget for kano eller kajakk, iallfall ikke en norsk
færing med lange årer. Etter hvert som vi har kommet mnedover har elven videt seg ut noe helt
utrolig. Her vi er nå, like ved St.Louise kan den være opp mot 1/2 - 1 mile bred. Den har også fått
merkbart mer fart på seg. Enda større og mer fart vil den få etter St. Louise, da kommer Missouri
River inn og siden Ohio River. Det skal bli spennende å se hvor stor farten blir da. Er den som noen
sier kan det ende med at turen vår er over i løpet av de neste 2 - 2 1/2 ukene. Det er nesten synd,
men slik er det.
Vel nok for denne gangen. Vi høres snart igjen
Hilsen Eddy og Jan.

redaktørens hjørne:

I to utgaver av Skriket nå har jeg oppfordret alle medlemmene til å komme med sine synspunkter på
Lodgens fremtid, ved å gi dere et enkelt verktøy for å gi uttrykk for deres mening. Nemlig 5 enkle
alternative valg, hvorav ett velges og sendes inn til undertegnede på SMS. Ved første oppfordring
fikk jeg en respons som nok omtrent kan telles på en hånd. Ved ande gangs oppfordring var det
ingen respons i det hele tatt. Og jeg som hadde forventet 100% respons.

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

Tilføyelse.
The Trip Posted by Eddy Ferreira Wed, September 22, 2010 05:54AM

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/

Dette velger jeg å tolke som at interessen for Lodgen er på et lavmål. Ikke en gang alle
styremedlemmene har brydd seg med å avgi stemme. Så hvorvidt der er grunnlag for å fortsette
driften av Lodgen slik den er i dag er vel diskutabelt.
Som tidligere nevnt ved flere anledninger er det stort sett styret som stiller på de ordinære
medlemsmøtene.
Så hvis det ikke blir mer respons fremover i det nærmeste året, som vi har forpliktet oss til å fortsette,
vil jeg foreslå at vi tar en seriøs diskusjon i styret om å enten legge ned Lodgen eller slå oss sammen
med Oseberg Lodge i Tønsberg.
Vi må vel kanskje innse at det ikke er marked for å ha to Lodger i så nær geografisk beliggenhet.
Uansett, jeg er veldig skuffet over at så få av medlemmene har noen mening om fremtiden for
Edvard Munch Lodge. Etter alt strev med å få den startet og etter å ha klart oss i over 16 år, vil det jo
være litt vemodig å måtte legge ned.
Men så lenge den ikke fungerer som annet enn en liten kaffe-sammenkomst for noen få
styremedlemmer, er det kanskje på tide å gjøre noe?

.

Sommerferien på Skogfjorden 2010

SoN distrikt 8 hadde 5 deltakere på Skogfjorden dette året. De 2 eldste, Eva
Margrethe, 16 år fra Bernt Balken Lodge og Christopher, 17 år fra Cleng
Peerson Lodge deltok på det nye opplegget, kallt Folk High Scool som varer i
4 uker. For Eva Margrethe var dette andre året på Skogfjorden. Karen,
Camilla og Rolv fra Cleng Peerson var alle 15 år og de deltok på den vanlige
campen som varer i 2 uker. En sjette norsk deltaker var Eirik fra Homborsund.
Han besøkte besteforeldrene i Bemidji og var en uke på campen mens broren,
Jørn Kristian, jobbet på kjøkkenet
Tilbudet på Skogfjord blir stadig bedre. Nå er det mulig for norske deltakere å
søke på amerikanske scholarships også og man kan som nevnt velge om de
unge skal være 2 eller 4 uker på leiren. Dessuten får de unge som ønsker det
et opphold i en amerikansk familie i Minneapolis uken før leiren starter. Dette
tilbudet er vi svært takknemlig for at District 1 innviterer til. Oppholdet blir
tilrettelagt av Gene Brandvold, kasseren i internasjonalt styre.
De unge kunne ikke skryte nok av alt det de opplevde i Minneapolis. Vi kom til
den kuleste familien i USA, sa Rolv og Christopher da jeg møtte dem etter
turen. Det var ikke måte på alt det de hadde opplevd: tennis, badeland,
padling, baseball camp, sciens, dyrepark og selvfølgelig turer down town. Vi
hadde også tur til Missisippi River og fornøyelsespark og til Mall of America
flere ganger fortalte Karen og Camilla.
På Skogfjorden hadde de også et interessant program. Foruten
språkundervisning lærte de om amerikansk kultur og historie og så hadde de
masse aktiviteter, de spilte teater, laget musikkvideo, folkedans, vanlig forball
og soccer for å nevne noe. De besøkte også en indianer power og noen av
leirene til de andre nasjonene.
Concorda Language Villages arrangerer nemlig leirer for ungdom på 14 språk
samtidig. Les mer om dette ved å gå inn på www.concordialanguagevillages.
org .

ent
REFERAT

Fra MEDLEMSMØTE:
Medlemsmøte 14.09.2010 kl. 19:00
Sted:
Sparebankens kantine, Teie torg.
Tilstede: ?? personer

Denne gangen var det fellesmøte med Oseberg Lodge. Intet referat tilgjengelig.

Camp Skogfjorden 2011 i Bemidji, Minnesota
Concordia Language Villages arrangerer 2 språkleirer for norske deltakere i
2011, alder 14 - 18 år.
Påmelding senest 31 januar 2011.
Session NB33 2 uker 27 juni - 9 juli
Session NB30 4 uker 27 juni - 23 juli

$ 1740.$ 3425.-

De som ønsker det får også opphold som gjest i en amerikansk familie i
Minneapolis en uke før leirene starter. Da blir avreise fra Norge 20 juni.
Concordia utlyser 2 stipend a $ 870.- som barn og barnebarn av medlemmer i
SoN Distrikt-8 kan søke på. Det dekker opphold i en uke på leiren. De får
dessuten reisestøtte på kr. 2500.- fra distriktet og evt. også støtte fra den lokale
lodgen.
De lodgene som har ungdommer som ønsker å søke på stipendene fra
Concordia må melde fra til campansvarlig innen 1 desember. Deretter blir det
loddtrekning om hvilken lodge/lodger som får de 2 stipendene. De som får
stipendene må samtidig betale depositum. Dersom vi ikke får søkere innen 1
desember tildeles stipendene etter først til mølla prinsippet.

I år laget også den norske leiren en video som ble langt ut på You tu. Du
finner den ved å gå inn på http://www.youtube.com/watch?v=i8W5oTz4GD0 .
Der ser du billede av alle våre 6 ungdommer som var med på leiren i år.

Det er også mulig å søke om stipend direkte til CLV. Dette gjelder også
for ungdommer som ikke er medlemmer i SoN. Opplysning om dette fås ved
henvendelse til campansvarlig Johanne Hansen adr: Sørnestunet 12, 4015
Stavanger, tlf 51563896, e-post johanne.hansen@sornestunet.no

Johanne Hansen,
campansvarlig.

For flere opplysnigner se www.concordialanguagevillages.org .
Du kan også se film fra Skogfjorden 2010 på youtu, se
http://www.youtube.com/wach?v=i8W5oTz4GD0

Presidentens hjørne:
Presidentens hjørne utgår denne gangen, da han og sekretær-kone Britt er i
USA på sin årlige reise der.

Barns svar på kristendomsprøver
Det er presten som bestemmer når man skal graves ned. Han sender noen på
gamlehjem, og så graver han ned dem som blir til overs
Man kan kalle Gud for hva man vil. Man kan kalle han Kristus, Festus eller HerreJesus

(Thomas Andre, 7 år)
Når noen dør, blir de lagt ned i jorda, og så sier presten: 'Av jord er du kommet og der
skal du bli.' Så tømmer han enda en bøtte jord i hodet på deg.
Elin, 4 år:
Jeg vil ikke begraves når jeg blir gammel, for jeg klarer ikke å ligge så lenge under
jorden uten å puste. Og så er det så ekkelt å få så masse jord i nesa. Da er det nesten
bedre å bo på gamlehjem.
Magne, 7 år:
Hvis du dør, så skaper Gud deg om til jord. Da skjønner du ikke bæret.
Mikkel, 7 år:
I Afrika tror de på Nilsen Mandela.

Kona til gud heter Gudmor. Hun er moren til alle barnebarna hans; Moses, Jesus og
Julenissen,
( Thomas Andre 7 år)

Hanne, 8 år:
Gud trenger ikke tro på noen han. Han trenger bare tro på seg selv.

Gud heter egentlig Den allmennpraktiserende hersker på himmelen og på jorden.
Han bestemmer alt, hele tiden. I gamle dager het Gud 'mannen med ljåen'.

Fredrik, 9 år:
En misjonær er en mann med hatt og koffert som leser Bibelen på dørsprekken til
folk.

Gud er forholdsvis grei, men han liker ikke at tyver kommer til himmelen uten
grunn.
Nå er det blitt ozonhull i himmelen. Det gjør at gulvet til Gud ikke er helt tett
lenger. Det kan bli et problem.

Ingrid Marie, 7 år:
Man kan bli frelst eller helfrelst, det kommer an på hva man gidder.

Det er mange i himmelen: Alle som er døde er der, pluss Gud og Jesus og den
dårlige Ånde.
Det er noen som har en hellig lama. Det er egentlig en liten kamel. Det heter
Dalai-lama. Jeg tror det er en engel.
Hvis Gud hadde holdt det han sa om å la alle barn komme til seg, så hadde vi ikke
trengt barnehager.
Bibelen består for eksempel av De fem museboker og Marius' evangelium. De
skriver om mye pent der, og det handler om mange artige typer. For eksempel
handler det om Pottimor, Pottifar og Pontius Forlat oss.
Du skal høre på moren din samme hva hun sier og hvilket tonefall hun bruker.

Hanne, 8 år:
Når man giftet seg i gamle dage, var det fordi staten sa det og presten mente det var
best. I dag kan man slenge seg sammen med den ene samboeren etter den andre uten
at staten så mye som letter på lokket.
Turid, 7 år:
Når man gifter seg, gir man hverandre at taushetsløfte. Hvis man ikke holder det, blir
man skilt, og da må man dele på lamper og knivene, og som regel blir man ikke enige
om hvem som skal ha barna. De som ikke blir enige om det, må gå til børsmegler.
Han bestemmer at den ene skal ha barna, så får den andre et spisebord ekstra.
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langt vi har kommet. Det der ikke har fått oppleve er livet på elven og alle de hjelpsomme
menneskene vi har truffet der. Nesten over alt hvor vi kommet har det kommet folk over , kanskje
først og fremst for å se på farkosten vår, men også for å prate. Nesten uten unntak har vi også blitt
tilbudt hjelp med transport for handling og slike saker. Her borte er ikke ting lagt opp slik som
hjemme. Alt ligger utenfor byene og er basert på at man kommer i bil. Til og med båtene blir kjørt rett
på vannet med bil. Henger og alt går ut i vannet, og motoren er startet før båten er av hengeren. Det
er få ting som er innen gådistanse. Men så lang har vi vært heldige og fått den hjelpen vi trenger til
alt mulig. Flere plasser har vi fått slå opp teltet ved siden av campingbilen, og noen ganger har vi fått
lov til å campe i haven til folk. Ikke bare at vi får slike tillatelser, vi blir gjerne tilbudt både middag og
frokost også. Å nevne alle med navn her er ikke mulig nå, det får komme når turen er over.
Det som så langt har vært fasinerende er forandringen av elven. Den starter som en liten bekk langt
oppe i Minnesota. Øverst er den smal, grunn, stenete og man må se opp for trær som henger over
elven, trestammer som ligger eller driver i elven, sandbanker, som vi har vært innom noen ganger.
Likevel er det en egen charm å kunne gå i land på en liten sandbanke med lunchen i en hand og
myggspray i den andre, sette seg på en trestamme omgitt av maur og kumøkk og innta lunchen.
Noen av "campingsitene" vi har vært på må man være halvt fjellgeit for å komme til, for ikke å snakke
om å legge til med robåt. De fleste av de plassene er laget for kano eller kajakk, iallfall ikke en norsk
færing med lange årer. Etter hvert som vi har kommet mnedover har elven videt seg ut noe helt
utrolig. Her vi er nå, like ved St.Louise kan den være opp mot 1/2 - 1 mile bred. Den har også fått
merkbart mer fart på seg. Enda større og mer fart vil den få etter St. Louise, da kommer Missouri
River inn og siden Ohio River. Det skal bli spennende å se hvor stor farten blir da. Er den som noen
sier kan det ende med at turen vår er over i løpet av de neste 2 - 2 1/2 ukene. Det er nesten synd,
men slik er det.
Vel nok for denne gangen. Vi høres snart igjen
Hilsen Eddy og Jan.

redaktørens hjørne:

I to utgaver av Skriket nå har jeg oppfordret alle medlemmene til å komme med sine synspunkter på
Lodgens fremtid, ved å gi dere et enkelt verktøy for å gi uttrykk for deres mening. Nemlig 5 enkle
alternative valg, hvorav ett velges og sendes inn til undertegnede på SMS. Ved første oppfordring
fikk jeg en respons som nok omtrent kan telles på en hånd. Ved ande gangs oppfordring var det
ingen respons i det hele tatt. Og jeg som hadde forventet 100% respons.

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

Tilføyelse.
The Trip Posted by Eddy Ferreira Wed, September 22, 2010 05:54AM

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/

Dette velger jeg å tolke som at interessen for Lodgen er på et lavmål. Ikke en gang alle
styremedlemmene har brydd seg med å avgi stemme. Så hvorvidt der er grunnlag for å fortsette
driften av Lodgen slik den er i dag er vel diskutabelt.
Som tidligere nevnt ved flere anledninger er det stort sett styret som stiller på de ordinære
medlemsmøtene.
Så hvis det ikke blir mer respons fremover i det nærmeste året, som vi har forpliktet oss til å fortsette,
vil jeg foreslå at vi tar en seriøs diskusjon i styret om å enten legge ned Lodgen eller slå oss sammen
med Oseberg Lodge i Tønsberg.
Vi må vel kanskje innse at det ikke er marked for å ha to Lodger i så nær geografisk beliggenhet.
Uansett, jeg er veldig skuffet over at så få av medlemmene har noen mening om fremtiden for
Edvard Munch Lodge. Etter alt strev med å få den startet og etter å ha klart oss i over 16 år, vil det jo
være litt vemodig å måtte legge ned.
Men så lenge den ikke fungerer som annet enn en liten kaffe-sammenkomst for noen få
styremedlemmer, er det kanskje på tide å gjøre noe?

Til:
«Etternavn» «Fornavn»
«Adresselinje_1»
«Poststed»
MØTEPLAN FOR ÅR 2010
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2010.
DATO
ARRANGEMENT
STED
05 OKTOBER

13 NOVEMBER
04 DESEMBER

Medlemsmøte/Valg

THANKSGIVING/OSEB.
JULEBORD

Turnkantina, Holtanhallen
SPEIDERHYTTA EIK
SJØMANNSFORENINGEN

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Paaschesgt. 1A
3183 Horten
Årgang 17 Nummer 9

SEPTEMBER 2010

SLEKTSFORSKERDAGEN
Årets Slektsforskerdag nærmer seg.
Datoen i år er 30 oktober. I Vestfold blir det arrangement ved Tønsbergs
og Sandefjords bibliotek.
Tema for årets slektsforskerdag er migrasjon.

Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Wikipedia beskriver ordet migrasjon slik:
“Migrasjon betyr folkevandring, eller
inn- og utvandring. Stort sett blir uttrykketbrukt ved vandring
mellom, ikke innad i, stater.”

OPPLYSNINGER OM EDVARD MUNCH LODGE 2010
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

Tirsdag






05. Oktober

Medlemsmøte Kl. 19:00
Turnkantina, Holtanhallen.
Kort forretningsmøte
Valg av nytt styre
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

