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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. 
 
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. 
 
 

 
 

                            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 

Gratulerer med dagen 
ønskes følgende 
medlemmer: 

     
Enger Bjørn 02 10 

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/ 

Og følgende Lodges: 

 
Nytt styre for 2009 

President Jan W. Thorsen 
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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. 
 
 
 
 
 
IN MEMORIAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 1-
548, 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,  
 
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! 

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. 
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