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

7
THANKSGIVING/OSEB. SPEIDERHYTTA EIK
NOVEMBER
05 DESEMBER

JULEBORD

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Postboks 317
3193 Horten
Årgang 16 Nummer 10

SJØMANNSFORENINGEN

OKTOBER 2009
Novembermøtet er erstattet med Thanksgivingfest med Oseberg den 07. 11!

Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Fredag 07. November
Thanksgivingfest m/ Oseberg Lodge
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

Speiderhytta, Eik,
kl. 18:30




Thanksgivingfest
Sosialt
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!
Og gjerne privatsjåfør.

http://www.wilfredaasheim.com/edvmunch.htm

President
Jan W.
Thorsen
Paaschegt. 1 A
3183 Horten

Gratulerer med dagen
ønskes følgende
medlemmer:
INGEN I
NOVEMBER

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

Velkommen til
Thanksgiving-fest

Og følgende Lodges:
Oseberg
Lodge 8-001
Bernt Balchen
Lodge 8-003
Dalbuen
Lodge 8-022
Ryfylke Lodge
8-023

Lørdag 7. november på

Tønsberg

20 11 82

Kristiansand

20 11 82

Hauge i
Dalane
Ryfylke

08 11 97
29 11 97

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

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.

Marshall Vidar Steen-Hansen
Valhallveien 5 A
3179 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

Vi inviterer herved alle våre gode venner i Sons of Norway til å feire
Thanksgiving sammen med oss.
Vi møtes på samme sted som alltid, nemlig Eik Speiderhus kl.18.30.
Når vi feirer Thanksgiving er det selvfølgelig kalkun med tilbehør
som står på menyen.
Pris pr. person for servering av kalkun med tilbehør, dessert samt
kaffe og kaker senere på kveld er kr. 275,- pr. person. (Drikke ikke
inkludert)

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

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

Eik Speiderhus kl. 18.30

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/

Vi satser på en hyggelig kveld med mulighet for en svingom og
andre aktiviteter.
Bindende påmelding senest 29. oktober til:
Else Mari 33 38 60 29/91 88 93 68
Torild Trolsrud 33 06 29 34/91 63 96 84
Påmelding kan også skje til e-mail: toritrol@start.no eller
svkjoenn@online.no
Vel møtt alle sammen til en hyggelig kveld. Ta gjerne med en venn
eller to.
Hvis behov skal vi forsøke å skaffe privat innkvartering.

sident
REFERAT FRA MEDLEMSMØTE:

Medlemsmøte 06.10.2009 kl. 19:00
Sted:
Turnkantina. Holtanhallen.
Tilstede: 6 medlemmer.

Referat fra medlemsmøte 6. Oktober 2009
Hilsen from Sons of Norway,
We hope you’re refreshed from the summer festivities and breaks and ready
to gear up to recruit new members with your lodge. And recruiting for your
lodge this fall can mean winning big – a $500 prize!
Dues-paying new members* recruited between September 15th and
December 15th qualify for this contest. Lodges will be divided into two
categories based on size. The two lodges—one from the small and one from
the large categories —that see the largest percentage growth will each win
$500 and be featured in a spring 2010 Member Matters section.
This is a team effort, so call your lodge vice president to see what you can do
to help plan a member recruitment event. You can also find ideas in the
members section of www.sonsofnorway.com, including the contact information
for your Financial Benefits Counselor, who can help with throwing an event.
If you have other questions or want help brainstorming, contact the
Membership Coordinator at nneuman@sofn.com or (800) 945-8851 x697.
*Applications must be from new dues-paying members and must be received
at Sons of Norway Headquarters by December 15th. For complete details,
please visit www.sonsofnorway.com and click on Fall Blitz in the Highlights
section.

Tilstede: Fire styremedlemmer og 2 medlemmer.
Visepresidenten ønsket velkommen i presidentens fravær (amerikabesøk).
Kasserer formidlet den økonomiske status. Støttemedlemskapet i
Utvandrermuseet og blomstergave til
Eidsvoll Lodge sitt 25år jubileum er de siste utbetalinger.
På sakslisten var det viktige punktet valg av nytt styre. Valgkomiteens innstilling
var de samme personer, til de samme posisjoner, som i det sittende styret . Det
kom ingen nye benkeforslag. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
Medlemmene bestemte at de medtatte givinster til loddsalg bli oppbevart i
lodgen for å gjøre sin nytte i neste medlemsmøte.
Visepresidenten minnet om neste samling den 7. november,
Thanksgivingarrangement i regi av Oseberg lodge. Håper flest mulig av oss har
anledning til å møtes i speiderhytten på Eik.
Kasserer ønsket så ”fred og harmoni” i Edvard Munch Lodge.
Medlemsmøte ble avsluttet ca. Kl. 21. Karis eple-og sjokoladekaker smakte godt
til kaffen, nå som alltid før.
Referent.
Bjarne Rolland.

MÅNEDENS BLØTE
During a visit to the mental asylum, I asked the director how you
determine whether or not a patient should be institutionalized.
"Well," said the director, "we fill up a bathtub, then we offer a
teaspoon, a teacup and a bucket to the patient and ask him or her to
empty the bathtub."
"Oh, I understand," I said. "A normal person would use the bucket
because it's bigger than the spoon or the teacup."
"No. said the director, "A normal person would pull the plug.
Do you want a bed near the window?"

VISE ORD FRA VISEPRESIDENTEN:
Presidentmøtet åpnet med kort orientering fra hver lodge.
Det er mange som sliter med å danne fullt styre, og det samme gjelder for
oppmøte på medlemsmøtenemøtene.
Det ble snakket en del om å myke opp regelverket på medlemsmøtene her i
Norge. I USA kan vi ikke gjøre noe med regelverket.
Flagg og nasjonalsanger skal vi ha.
Det er mange som mener at ritualet fram til sosialt samvær er for stivt.
Det ble orientert om språkstudier i USA for 14-åringer - 2 ukers studie.
Dette kommer det brev om til lodgene.

LIFE THOUGHTS BY DUCKY
Marriage changes passion.
Suddenly you're in bed with a relative.
I saw a woman wearing a sweat shirt with 'Guess' on it.
So I said 'Implants?' She hit me.
How come we choose from just two people to run for president and over fifty for
Miss America ?
I signed up for an exercise class and was told to wear loose fitting clothing. If I
HAD any loose fitting clothing, I wouldn't have signed up in the first place!

Hovedtema på Presidentmøtet var å få dannet en valgkomite til D.8 - styret.
Det har ikke vært praktisert før.
Det ble valgt 3. presidenter til valgkomite, som ble godkjent av D.8 - styret.
De opplyste om at de aluminiums-klips(hanker), som vi samler inn, går til
proteser i fattige land, som i krig er plaget av veibomber.
Brev fra D.8 - styret ang. prosjekt i USA.
Nytt brev blir sendt ut, og dette må besvares med forslag eller motforslag.
Dette er stort sett alt i hovedtrekk.

Don't argue with an idiot; people watching may not be able to tell the difference.

Presidentmøtet ble av sluttet sammen med D.8sturet kl. 1730.

Wouldn't it be nice if whenever we messed up our life we could simply press 'Ctrl
Alt Delete' and start all over? AMEN, AMEN !!

Hilsen Bjørn

Why is it that our children can't read a Bible in school, but they can in prison?
Prison may just be a little too late!!!
Wouldn't you know it....
Brain cells come and brain cells go, but FAT cells live forever.

And remember: life is like a roll
of toilet paper. The closer it gets
to the end, the faster it goes.

REDAKTØRENS HJØRNE:
I Presidentens fravær (han er på sin årlige ferie i USA med sin kone), tiltrådte
Visepresident Bjørn Kristiansen som vara-representant på President-møtet som
ble avholdt i Åsgårdstrand den 17.10.09. Hans referat kan leses herover.
Minner igjen om at årets slektsforsker-dag i regi av DIS-Norge avholdes
førstkommende 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.
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