
Til: 
 

«Etternavn» «Fornavn» 

«Adresselinje_1» 

«Poststed» 
 

MØTEPLAN FOR ÅR 2011 
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2011. 

DATO ARRANGEMENT STED 

11 oktober Fellesmøte Oseberg Sparebankens kantine, Teie 
torg 

Lør. 12 november Thanksgiving/Oseberg Speiderhytta, Eik kl. 18:30. 

03 desember Julebord Sjømannsforeningen 

 
 
 
 
 
 
SPØRSMÅL: Burde jeg kutte ned på inntaket av kjøtt og spise mer frukt og 
grønnsaker? 
SVAR: Her må du prøve å forstå logistisk effektivitet. Hva spiser en ku?  
Høy. Og hva er det? Grøntfôr.  
Så en biff er egentlig ikke noe annet enn en effektiv måte å spise grønnsaker på.  
Spis kylling og få i deg mais!  
En svinekotelett kan gi deg 100 % av anbefalt daglig inntak av grønnsaker. 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

Medlemsavis for  
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Paaschesgt. 1A  
3183 Horten 

 

 

 
 

 

 
Årgang 18 Nummer 9 

 

SEPTEMBER 2011 

 

 
 

 

Tirsdag 11. Oktober 

 
Fellesmøte Oseberg Kl. 19:00 
Sparebankens kantine, Teie 

 Forretningsmøte 

 Kaffe. 

 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Skogfjorden 2012 
 
Har du barn eller barnebarn som ønsker opphold på språkleir i Minnesota 
kommende sommer? 
 
Medlemmer i Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for 
barn eller barnebarn som ønsker et to- eller fireukers opphold ved Concordia 
Language Villages (Skogfjorden) i Bemidji i Minnesota. 
 
Dato for leirene på Skogfjorden i 2012 er fra 25 juni - 7 juli for to uker og fra 25 
juni - 21 juli for leiren som varer i fire uker. 
 
For ungdommer som ønsker å delta, kan det søkes om stipend både fra 
Concordia Language Villages (CLV) og den lokale lodge i SoN.  Stipendene fra 
Concordia Language Villages vil bli fordelt til deltakerne av Distrikt 8.  Distriktet 
gir også reisestøtte. Tilsammen kan det oppnås opptil kr. 7 – 8000.- i stipend og 
reisestøtte. 
 
De som ønsker det, får også opphold som gjester i en amerikansk familie i 
Minneapolis en uke før leirene starter. Da blir avreise fra Norge ca. 17 juni.  
 
Søknadsfrist for stipendene er 1. desember.  
 
For ungdommer som blir innvilget stipend, vil det måtte betales et depositum 
som dekker avbestillingsgebyret for oppholdet ved CLV.  
 
For informasjon angående priser, fellesreise og andre spørsmål i forbindelse 
med søknad til leirene, 
 
ta kontakt med campansvarlig 
 
Johanne Hansen  
Sørnestunet 12 
4015 Stavanger 
Telefon  51 56 38 96 
E-post  johanne.hansen@sornestunet.no 
 
Du finner også opplysninger om Skogfjorden ved å gå inn på  
www.ConcordiaLanguageVillages.org      
 

 
 
 

                            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/ 

 
 

 

 

 
Thorsen Britt 16 10 
Hanche Nils 20 10 
Rosvold Johan 

Kristian 
30 10 

 
 
   
 

Christiania 
Lodge 8-004 

Oslo 08 10 83 

 

Og følgende Lodger: 
 

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


Presidentens hjørne : 
 
President Jan W. Thorsen og hans kone, sekretær Britt Thorsen er dratt på 
sin årlige reise til USA, og er ikke forventet tilbake inntil en gang i oktober. 
 
Det blir derfor intet innlegg fra dem i denne utgaven av avisen. 

 

Takk for oppmerksomheten : 
 
Inger K. Aasheim takker så mye for oppmerksomheten og de fine 
blomstene fra Lodge og medlemmer i forbindelse med sitt jubileum.  

Mosjonér med måte! Lev lenge! 
Spørsmål og svar om kropp og helse.... 
 
  
  SPØRSMÅL: Burde jeg kutte ned på inntaket av alkohol? 
SVAR: Nei, ikke i det hele tatt. Vin er laget av frukt. Brennevin er destillert vin. Det 
betyr at de tar vannet ut av frukten, så du får enda mer av det gode, sunne innholdet. 
Øl lages av korn. Skål! 
  
 SPØRSMÅL: Kan du fortelle meg noen av fordelene med å trene jevnlig? 
SVAR: Beklager, kommer ikke på en eneste en. Min filosofi er: "No Pain... Flottings!" 
 
 SPØRSMÅL: Kan sit-ups forhindre at jeg blir litt bløt og lubben rundt midten? 
SVAR: Definitivt ikke! Når du trener en muskel, blir den større. Derfor bør du ikke gjøre 
sit-ups med mindre du vil ha stor mave. 
 
 SPØRSMÅL: Er sjokolade usunt? 
SVAR: Er'ru gæern? Kakaobønner = grønnsaker, ikke sant? Det er den beste "feel-
good"-maten det går an å få. 
 
  SPØRSMÅL: Er svømming bra for figuren? 
SVAR: Tja, se på hvaler. 
 
  SPØRSMÅL: Er det viktig å være i god form? 
SVAR: "Rund" er en form så god som noen.  
 
Vel, jeg håper dette oppklarte alle misforståelser du måtte ha hatt om mat og kropp. 
Bare husk dette: Livet skal ikke være en reise der målet er å komme trygt fram til 
graven med en attraktiv og kjernesunn kropp. Nei, da er det bedre å seile ned i kista 
med et glass vin i den ene hånda og en sjokolade i den andre, med en kropp som er 
skikkelig utbrukt, mens du roper: "Dæven døtte! Så moro jeg har hatt det!" 

 

ent  

 
 
 
 
 

  
Intet møtereferat foreligger. 

 
Til redaktørene i Distrikt 8. 
 

 Videresender e-post fra de 2 deltakerne fra vår lodge som var på Skogfjorden 
denne sommeren.  De skriver en hilsen og takker for stipendene. Dersom det 
passer vil det være greit at dere tar denne hilsenen inn i medlemsbladet deres, 
så kanskje det kan friste noen fra deres lodger også til å reise. 

 
Tre fantastiske uker i Minneapolis og på Skogfjorden 

 
Morgenen 19. juni dro vi fra Sola flyplass i retning Minneapolis. Vi hadde bare en mellomlanding 

på Island, før vi var framme i USA. Da vi kom til flyplassen i Minneapolis, var det Chris Elwell 

som ønsket oss velkommen. Chris er mor i vertsfamilien vi bodde hos.  Resten av familien tok 

også godt i mot oss, og vi følte oss som hjemme allerede den første dagen.  

 

Den første uken hos familien gikk utrolig fort. Vi fikk være med på masse kjekt, blant annet 

shopping, The Waterpark of America og på en baseballkamp. Vi kunne ikke bli plassert hos en 

bedre vertsfamilie!   

 

Etter den første uken gikk turen videre til Skogfjorden i Bemiji, Minnesota. Etter en busstur på fire 

timer var vi framme på leiren. Her fikk vi nye amerikansk navn og de amerikanske fikk norske 

navn. Deretter ble vi plassert i hytter. På leiren var det kjempekjekt, og programmet for dagene var 

tettpakket. Disse to ukene lærte vi mye om amerikansk historie, kultur og språk. Vi fikk også 

oppleve feiringen av 4th of July. Det var utrolig gøy. 

 

Mens vi lærte amerikansk, lærte de amerikanske norsk. Vi var også med på mye 

engelskundervisning med Tove Dahl. Hun er dean og øverste sjef på Skogfjorden. Tove lærer fra 

seg på en helt spesiell måte, nemlig gjennom sang, musikk og dans. 

 

Disse tre ukene har vært en opplevelse vi aldri komme til å glemme, og vi er veldig takknemlige 

for all hjelp og støtte vi har fått både fra Johanne Hansen og Cleng Peerson Lodge. 

 

Vennlig hilsen fra Rolv Egelandsdal og Marie Årstadvold.  

 
 
  

REFERAT Fra MEDLEMSMØTE: 

 

                               Fellesmøte Oseberg 13.09.2011 kl. 19:00 

                                     Sted:      Bankens kantine, Teie. 
                                     Tilstede: ?? medlemmer og gjester. 
 

 



 

Stor oppmerksomhet i Amerika etter tragedien i Oslo  

 
 

 

Dear Sons of Norway Member, 

  
Over the weekend a lot of information has come out about Friday's tragedy in 
Norway. In that time we have come to learn that the bombing in downtown Oslo 
was the first of a two part attack against Norwegian citizens, the second being the 
mass shooting on the island of Utøya. In total, more than 90 people have died and 
the number may still go higher as search crews sift through the rubble of the 
damaged government buildings and locate those still missing from Utøya. 
  
What we know is that on Friday at 3:26 pm Oslo time a car bomb exploded outside 
of the Prime Minister's office, leaving at least 7 dead and dozens injured. A little 
over an hour later, there are reports of gunfire from a political youth camp on the 
island of Utøya, where a Norwegian counter-terrorism team was dispatched. Over 
the next hour or so the gunman proceeded to shoot and kill at least 85 people on 
the island. As the day went on, information began to come out that the gunman 
may also have been seen at the location of the bombing earlier in the day. 
  
Over the weekend teams have begun to search the wreckage of the bomb blast 
area, looking for trapped survivors and further casualties. There has been a lot of 
information in the media related to the motive behind these heinous acts, some 
verifiable, some merely speculation. 
  
Sons of Norway is focusing on those who have been affected by these tragic events 
and how best to help in Norway's healing process as it recovers from the largest 
loss of life in a single day since world war II. It's not just the staff of Sons of Norway, 
either; it's the members, too. Those of us at the Headquarters have been receiving 
numerous calls from members asking for confirmed information and wanting to 
know what they can do to help. 

  
It's been very emotional to see this kind of outpouring of concern and support for a 
country that is thousands of miles away across land and sea. It's a real testament to 
the commitment that Sons of Norway members have to our mission and to our 
namesake nation. 
  
In addition to calls from members we've also been receiving a number of calls from 
media to provide commentary on how this story is being received by, or affecting, the 
Norwegian American community. In fact, the media has been reaching out to 
members and lodges throughout the U.S. and Canada. For those who are interested, 
you can click here to read all the stories that have been sent to us thus far. 
  
  
As we hear of more stories, we will update the News Section further. In the 
meantime, Sons of Norway asks everyone who is reading this e-mail to keep Norway 
and its citizens in their thoughts and prayers as they work towards a brighter 
tomorrow. 
  
Also, if you have a kind thought you'd like to share, or talk about how this event has 
made you feel, please feel free to do so in the comments section of the Sons of 
Norway blog. 
  

Fraternally,  

 
Eivind Heiberg 
CEO Sons of Norway  

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=fzgsnveab&et=1106766594669&s=6065&e=00150DZB-JIrVBMCuyqRpSfYhSEUkXUsJvdthbD7h9_2Amj-icfxzLkqYpt6s8n-cjhzWrpLdDKjdH9kj94ofFetuhBJo0Ebz9D8gG3eqRWylWhHEBJX5JlHOJlajXZHdmbb9Qb9WyI2bhOh_0lmxXkOA5is0m0MLqkD6BKL3yIlkJcY4IFnpNFM6wb5uKdpV4H
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=fzgsnveab&et=1106766594669&s=6065&e=00150DZB-JIrVBMCuyqRpSfYhSEUkXUsJvdthbD7h9_2Amj-icfxzLkqYpt6s8n-cjhzWrpLdDKjdH9kj94ofFetuhBJo0Ebz9D8gG3eqRWylWhHEBJX5JlHOJlajXZHdmbb9Qb9WyI2bhOh_0lmxXkOA5is0m0MLqkD6BKL3yIlkJcY4IFnpNFM6wb5uKdpV4H
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=fzgsnveab&et=1106766594669&s=6065&e=00150DZB-JIrVCSddC2O-JsLLvG43IUwiT-fHZidgvPEBEHOva2TSrbUliYBD9oG_Dfq3s7T6t56UFRrGHjAmj9p-eS4zcCAYsuFqiLCTOuWSlJFe383-S0fJOpp9IzJtfdUc_1z8hyA_E=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=fzgsnveab&et=1106766594669&s=6065&e=00150DZB-JIrVCSddC2O-JsLLvG43IUwiT-fHZidgvPEBEHOva2TSrbUliYBD9oG_Dfq3s7T6t56UFRrGHjAmj9p-eS4zcCAYsuFqiLCTOuWSlJFe383-S0fJOpp9IzJtfdUc_1z8hyA_E=


 

Stor oppmerksomhet i Amerika etter tragedien i Oslo  

 
 

 

Dear Sons of Norway Member, 

  
Over the weekend a lot of information has come out about Friday's tragedy in 
Norway. In that time we have come to learn that the bombing in downtown Oslo 
was the first of a two part attack against Norwegian citizens, the second being the 
mass shooting on the island of Utøya. In total, more than 90 people have died and 
the number may still go higher as search crews sift through the rubble of the 
damaged government buildings and locate those still missing from Utøya. 
  
What we know is that on Friday at 3:26 pm Oslo time a car bomb exploded outside 
of the Prime Minister's office, leaving at least 7 dead and dozens injured. A little 
over an hour later, there are reports of gunfire from a political youth camp on the 
island of Utøya, where a Norwegian counter-terrorism team was dispatched. Over 
the next hour or so the gunman proceeded to shoot and kill at least 85 people on 
the island. As the day went on, information began to come out that the gunman 
may also have been seen at the location of the bombing earlier in the day. 
  
Over the weekend teams have begun to search the wreckage of the bomb blast 
area, looking for trapped survivors and further casualties. There has been a lot of 
information in the media related to the motive behind these heinous acts, some 
verifiable, some merely speculation. 
  
Sons of Norway is focusing on those who have been affected by these tragic events 
and how best to help in Norway's healing process as it recovers from the largest 
loss of life in a single day since world war II. It's not just the staff of Sons of Norway, 
either; it's the members, too. Those of us at the Headquarters have been receiving 
numerous calls from members asking for confirmed information and wanting to 
know what they can do to help. 

  
It's been very emotional to see this kind of outpouring of concern and support for a 
country that is thousands of miles away across land and sea. It's a real testament to 
the commitment that Sons of Norway members have to our mission and to our 
namesake nation. 
  
In addition to calls from members we've also been receiving a number of calls from 
media to provide commentary on how this story is being received by, or affecting, the 
Norwegian American community. In fact, the media has been reaching out to 
members and lodges throughout the U.S. and Canada. For those who are interested, 
you can click here to read all the stories that have been sent to us thus far. 
  
  
As we hear of more stories, we will update the News Section further. In the 
meantime, Sons of Norway asks everyone who is reading this e-mail to keep Norway 
and its citizens in their thoughts and prayers as they work towards a brighter 
tomorrow. 
  
Also, if you have a kind thought you'd like to share, or talk about how this event has 
made you feel, please feel free to do so in the comments section of the Sons of 
Norway blog. 
  

Fraternally,  

 
Eivind Heiberg 
CEO Sons of Norway  
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Presidentens hjørne : 
 
President Jan W. Thorsen og hans kone, sekretær Britt Thorsen er dratt på 
sin årlige reise til USA, og er ikke forventet tilbake inntil en gang i oktober. 
 
Det blir derfor intet innlegg fra dem i denne utgaven av avisen. 

 

Takk for oppmerksomheten : 
 
Inger K. Aasheim takker så mye for oppmerksomheten og de fine 
blomstene fra Lodge og medlemmer i forbindelse med sitt jubileum.  

Mosjonér med måte! Lev lenge! 
Spørsmål og svar om kropp og helse.... 
 
  
  SPØRSMÅL: Burde jeg kutte ned på inntaket av alkohol? 
SVAR: Nei, ikke i det hele tatt. Vin er laget av frukt. Brennevin er destillert vin. Det 
betyr at de tar vannet ut av frukten, så du får enda mer av det gode, sunne innholdet. 
Øl lages av korn. Skål! 
  
 SPØRSMÅL: Kan du fortelle meg noen av fordelene med å trene jevnlig? 
SVAR: Beklager, kommer ikke på en eneste en. Min filosofi er: "No Pain... Flottings!" 
 
 SPØRSMÅL: Kan sit-ups forhindre at jeg blir litt bløt og lubben rundt midten? 
SVAR: Definitivt ikke! Når du trener en muskel, blir den større. Derfor bør du ikke gjøre 
sit-ups med mindre du vil ha stor mave. 
 
 SPØRSMÅL: Er sjokolade usunt? 
SVAR: Er'ru gæern? Kakaobønner = grønnsaker, ikke sant? Det er den beste "feel-
good"-maten det går an å få. 
 
  SPØRSMÅL: Er svømming bra for figuren? 
SVAR: Tja, se på hvaler. 
 
  SPØRSMÅL: Er det viktig å være i god form? 
SVAR: "Rund" er en form så god som noen.  
 
Vel, jeg håper dette oppklarte alle misforståelser du måtte ha hatt om mat og kropp. 
Bare husk dette: Livet skal ikke være en reise der målet er å komme trygt fram til 
graven med en attraktiv og kjernesunn kropp. Nei, da er det bedre å seile ned i kista 
med et glass vin i den ene hånda og en sjokolade i den andre, med en kropp som er 
skikkelig utbrukt, mens du roper: "Dæven døtte! Så moro jeg har hatt det!" 

 

ent  

 
 
 
 
 

  
Intet møtereferat foreligger. 

 
Til redaktørene i Distrikt 8. 
 

 Videresender e-post fra de 2 deltakerne fra vår lodge som var på Skogfjorden 
denne sommeren.  De skriver en hilsen og takker for stipendene. Dersom det 
passer vil det være greit at dere tar denne hilsenen inn i medlemsbladet deres, 
så kanskje det kan friste noen fra deres lodger også til å reise. 

 
Tre fantastiske uker i Minneapolis og på Skogfjorden 

 
Morgenen 19. juni dro vi fra Sola flyplass i retning Minneapolis. Vi hadde bare en mellomlanding 

på Island, før vi var framme i USA. Da vi kom til flyplassen i Minneapolis, var det Chris Elwell 

som ønsket oss velkommen. Chris er mor i vertsfamilien vi bodde hos.  Resten av familien tok 

også godt i mot oss, og vi følte oss som hjemme allerede den første dagen.  

 

Den første uken hos familien gikk utrolig fort. Vi fikk være med på masse kjekt, blant annet 

shopping, The Waterpark of America og på en baseballkamp. Vi kunne ikke bli plassert hos en 

bedre vertsfamilie!   

 

Etter den første uken gikk turen videre til Skogfjorden i Bemiji, Minnesota. Etter en busstur på fire 

timer var vi framme på leiren. Her fikk vi nye amerikansk navn og de amerikanske fikk norske 

navn. Deretter ble vi plassert i hytter. På leiren var det kjempekjekt, og programmet for dagene var 

tettpakket. Disse to ukene lærte vi mye om amerikansk historie, kultur og språk. Vi fikk også 

oppleve feiringen av 4th of July. Det var utrolig gøy. 

 

Mens vi lærte amerikansk, lærte de amerikanske norsk. Vi var også med på mye 

engelskundervisning med Tove Dahl. Hun er dean og øverste sjef på Skogfjorden. Tove lærer fra 

seg på en helt spesiell måte, nemlig gjennom sang, musikk og dans. 

 

Disse tre ukene har vært en opplevelse vi aldri komme til å glemme, og vi er veldig takknemlige 

for all hjelp og støtte vi har fått både fra Johanne Hansen og Cleng Peerson Lodge. 

 

Vennlig hilsen fra Rolv Egelandsdal og Marie Årstadvold.  

 
 
  

REFERAT Fra MEDLEMSMØTE: 

 

                               Fellesmøte Oseberg 13.09.2011 kl. 19:00 

                                     Sted:      Bankens kantine, Teie. 
                                     Tilstede: ?? medlemmer og gjester. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Skogfjorden 2012 
 
Har du barn eller barnebarn som ønsker opphold på språkleir i Minnesota 
kommende sommer? 
 
Medlemmer i Sons of Norway, Distrikt 8, har igjen mulighet til å få stipend for 
barn eller barnebarn som ønsker et to- eller fireukers opphold ved Concordia 
Language Villages (Skogfjorden) i Bemidji i Minnesota. 
 
Dato for leirene på Skogfjorden i 2012 er fra 25 juni - 7 juli for to uker og fra 25 
juni - 21 juli for leiren som varer i fire uker. 
 
For ungdommer som ønsker å delta, kan det søkes om stipend både fra 
Concordia Language Villages (CLV) og den lokale lodge i SoN.  Stipendene fra 
Concordia Language Villages vil bli fordelt til deltakerne av Distrikt 8.  Distriktet 
gir også reisestøtte. Tilsammen kan det oppnås opptil kr. 7 – 8000.- i stipend og 
reisestøtte. 
 
De som ønsker det, får også opphold som gjester i en amerikansk familie i 
Minneapolis en uke før leirene starter. Da blir avreise fra Norge ca. 17 juni.  
 
Søknadsfrist for stipendene er 1. desember.  
 
For ungdommer som blir innvilget stipend, vil det måtte betales et depositum 
som dekker avbestillingsgebyret for oppholdet ved CLV.  
 
For informasjon angående priser, fellesreise og andre spørsmål i forbindelse 
med søknad til leirene, 
 
ta kontakt med campansvarlig 
 
Johanne Hansen  
Sørnestunet 12 
4015 Stavanger 
Telefon  51 56 38 96 
E-post  johanne.hansen@sornestunet.no 
 
Du finner også opplysninger om Skogfjorden ved å gå inn på  
www.ConcordiaLanguageVillages.org      
 

 
 
 

                            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/ 

 
 

 

 

 
Thorsen Britt 16 10 
Hanche Nils 20 10 
Rosvold Johan 

Kristian 
30 10 

 
 
   
 

Christiania 
Lodge 8-004 

Oslo 08 10 83 

 

Og følgende Lodger: 
 

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


Til: 
 

«Etternavn» «Fornavn» 

«Adresselinje_1» 

«Poststed» 
 

MØTEPLAN FOR ÅR 2011 
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2011. 

DATO ARRANGEMENT STED 

11 oktober Fellesmøte Oseberg Sparebankens kantine, Teie 
torg 

Lør. 12 november Thanksgiving/Oseberg Speiderhytta, Eik kl. 18:30. 

03 desember Julebord Sjømannsforeningen 

 
 
 
 
 
 
SPØRSMÅL: Burde jeg kutte ned på inntaket av kjøtt og spise mer frukt og 
grønnsaker? 
SVAR: Her må du prøve å forstå logistisk effektivitet. Hva spiser en ku?  
Høy. Og hva er det? Grøntfôr.  
Så en biff er egentlig ikke noe annet enn en effektiv måte å spise grønnsaker på.  
Spis kylling og få i deg mais!  
En svinekotelett kan gi deg 100 % av anbefalt daglig inntak av grønnsaker. 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

Medlemsavis for  
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Paaschesgt. 1A  
3183 Horten 

 

 

 
 

 

 
Årgang 18 Nummer 9 

 

SEPTEMBER 2011 

 

 
 

 

Tirsdag 11. Oktober 

 
Fellesmøte Oseberg Kl. 19:00 
Sparebankens kantine, Teie 

 Forretningsmøte 

 Kaffe. 

 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



