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SJØMANNS
SFORENINGEN

OKTO
OBER 2008

Merk!!
Deet blir ikkee vanlig m
møte i Noveember.

Org. Nr. 989
9 825 879 Brønnøy
ysund.

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

Lørdag
g 8. Novembe
er
•
•
•

Speiderhy
ytta, Eik kl. 18
8:30
Thanksg
givingfest
Sosialt
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

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: bjorn.k@tele2.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

Enger

Bjørn

02 10

Og følgende Lodges:
Oseberg
Lodge 8-001
Bernt Balchen
Lodge 8-003
Dalbuen
Lodge 8-022
Ryfylke
Lodge 8-001

Tønsberg

20 11 82

Kristiansand 20 11 82
Hauge i
Dalane
Ryfylke

08 11 97
29 11 97

Velkommen til Thanksgiving-fest
Lørdag 8. november på Eik Speiderhus kl. 18.30
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.
Pris pr. person for 2 gg. servering av kalkun med tilbehør, dessert samt
kaffe og kaker senere på kveld er kr. 275,- pr. person.

Nytt styre for 2009
President
Jan W. Thorsen
Visepresident
Bjørn Kristiansen
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/

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.

MÅNED
DENS BLØTE
RE
EFERAT FRA MEDLEMSMØTE
M
E:
Medlemsm
møte 07.10.200
08 kl. 19:00
Sted:
Turnkantina, Holttan skole.
Tilstede: 7 medlemmer
m
og 3 gjester.
IF MY BODY WERE
W
A CAR...
If my body werre a car, this is th
he time I would be
b thinking abou
ut
trading it in fo
or a newer mode
el. I've got bumps
s and dents and
d
scratches in my
m finish and my paint job is gettting a little dull ...
But that's nott the worst of it.
My headlights
s are out of focus and it's especially hard to see
e
things up close
My traction is not
n as graceful as it once was. I slip and slide an
nd
skid and bump
b
into things even in the bes
st of weather.
My wh
hitewalls are staiined with varicos
se veins.
It takes me ho
ours to reach myy maximum speed. My fuel rate
burns in
nefficiently.
But here's th
he worst of it –

Tilsttede var Kari Auli, Bjørn Kristiansen
n, Bjarne Rolland,, Gunn E. Borge, Vidar
V
Stee
en-Hansen, Liv Sa
annum og Wilfred Aasheim.
Av gjester
g
hadde vi be
esøk av Sven-And
ders og Solveig K
Kjønnerød og Else
e M.
Christiansen fra Oseb
berg Lodge.
Pres
sident Jan Thorse
en og Sekretær Brritt Thorsen hadde
e fravær grunnet reise
r
til
U.S..A.
I derres fravær tiltrådte
e kasserer og tidligere President Bjjarne Rolland rolle
en som
agerrende President og
o ledet kveldens møte, mens visep
president Wilfred
Aasheim tok rollen so
om sekretær.
Bjarrne åpnet møte me
ed å ønske velkom
mmen til medlemm
mer og gjester. De
eretter
sang
g vi de tre lands nasjonalsanger.
n
I ege
enskap av kasserrer la Bjarne så fre
em månedens øko
onomiske rapportt som
ble tatt
t til etterretning uten kommentare
er.
Av post
p
var det bare ett
e medlemsblad.
Vi ha
ar per e-mail motttatt søknad fra Sc
candinavian Urban
n Studies Term på
å
Univ
versitetet i Oslo ve
edrørende innkvartering av 2-3 stud
denter for helgen 6 -9
nove
ember. Det var ing
gen av de fremmø
øtte som hadde anledning til dette for
f
øyeb
blikket.
Dere
etter gikk i over til kveldens hovedp
punkt som var valg
g av nytt styre for 2009.
De fleste
f
i det gamle styret hadde på fo
orhånd akseptert nominasjon for gjenvalg
(igje
en) bortsett fra Vis
spresident Wilfred Aasheim som nå
å ønsket avløsning
g. Vi
hadd
de i utgangspunkttet ingen kandidatt for denne rollen, men Styremedlem Bjørn
Kristtiansen påtok seg
g vervet, og nytt sttyre ble således e
enstemmig valgt ved
v
akklamasjon.

Almost every time I sneeze, cough or sputter. ....either my
m
radia
ator leaks or m
my exhaust bac
ckfires!

L
opplyste de
eretter om at de sk
kulle ha
Sven-Anders Kjønnerrød fra Oseberg Lodge
et in
nnslag av studente
er på sitt neste mø
øte som skulle forrtelle om sitt prosjekt i

Portugal hvor de har renovert et hus til beste for fattige barn, og ønsket oss
alle velkommen til å delta på deres møte.
Velkommen ble vi også ønsket til deres tradisjonelle Thanksgiving fest på
speiderhytta på Eik lørdag den 8 november.
Forretningsmøtet ble avsluttet kl. 19:30 hvoretter vi gikk over til den sosiale
delen hvor vi koste oss med Kari’s hjemmebakst som bestod av både
sjokoladekake og eplekake.
Kvelden ble avsluttet med vår sedvanlige utlodning som innbragte kjærkomne
kroner til kassen. Loddene gikk unna som vanlig, og Solveig Kjønnerød
benyttet samtidig anledningen til å selge lodder for Oseberg Lodge sitt årlige
julelotteri med mange fine gevinster. Dette ble også godt mottatt blant de
tilstedeværende.
Referent
Wilfred Aasheim.

FRA HOVEDKVARTERET
Dear members,
The Sons of Norway Foundation has been called upon to help three Sons of Norway
families who were affected by the June floods in Iowa. Members from Restauration 1548, Cedar Rapids, Iowa, Solglimt 1-547, Cedar Rapids, Iowa and Marsteinen 1-596,
Des Moines, Iowa were impacted. Our Humanitarian Fund offers "Helping Hands to
Member" Grants for $750 for current members who lose their homes to natural disasters.
These three families were displaced from their homes during the severe June flooding.
The photos that were sent to me show the devastation such an event can cause. It is
truly heartbreaking.
All three families are setting about the task of rebuilding their lives and homes and have
very positive outlooks. They are remarkable people. The grant recipients all want me to
pass on their sincere thank you's for your support both financially and for your well
wishes.
Sons of Norway cares about each and every member. It is the true meaning of fraternal.
Our Foundation stands ready to offer assistance in these times of natural disaster to help
our members with their recovery. You, our Sons of Norway family, through your
generous donations to the Sons of Norway Foundation Humanitarian Fund, have made
this assistance possible.
Respectfully,

IN MEMORIAM
Et avholdt medlem av Edvard Munch Lodge

Unni Sanne
f. 7 juni 1948
gikk fra oss den 17 oktober 2008.
Hun søkte om medlemskap på vårt julebord i fjor
og rakk ikke å være sammen med oss så lenge,
men vi håper at hennes mann Frank som nå sitter
tilbake alene fortsatt vil søke trøst og fellesskap
med sine venner i Lodgen i disse tunge tider.
Bisettelsen har funnet sted i stillhet etter Unnis
ønske.
Vi lyser fred over hennes minne.

Cindy Olson
Director
Sons of Norway Foundation
www.sonsofnorway.com
612 821 4632
colson@sofn.com
Member Oslo Lodge 1-002
We are pleased to announce that the fourth Viking Resource for 2008 is now available on
the Sons of Norway website (http://www.sonsofnorway.com). This issue includes
information on:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundraising to raise money & increase membership
Sons of Norway Message Board & Blog
Lodge of the Year Program
Lodge Officer Updates (D63)
Officer Duties
Norwegian Experience Recruitment Incentive
Lodge Revitalization
The Importance of Insurance to Sons of Norway
2008 International Convention Updates
Foundation News & Much more!
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Thorsen
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3183 Horten
Tlf. 33 04 19 70
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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
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