
Til: 
 

«Etternavn» «Fornavn» 

«Adresselinje_1» 

«Poststed» 
 

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

06 
NOVEMBER 

THANKSGIVING/OSEB. SPEIDERHYTTA EIK 

04 DESEMBER JULEBORD SJØMANNSFORENINGEN 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

Medlemsavis for  
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Paaschesgt. 1A  
3183 Horten 

 

 

 
 

 

 
Årgang 17 Nummer 10 
 

OKTOBER 2010 
 

 
 

 
Lørdag 6. November 

 
Thanksgiving fest Kl. 18:00 
Speiderhytta, Eik, m/ Oseberg. 

 Thanksgiving middag 
 Sosialt samvær 
 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 

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 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. 
 

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

mailto:waa@wilfredaasheim.com
mailto:wilfred.aasheim@akersolutions.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 

Velkommen til 
Thanksgiving-fest  

Lørdag 6. november på 
Eik Speiderhus kl. 18.30 

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. 300,- pr. person. (Drikke ikke inkludert)  
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 28. oktober til:  
Else Mari 33 38 60 29/91 88 93 68  
Kjønnerød 33 36 88 61/48 12 72 01  
Påmelding kan også skje til e-mail: 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.  .                             
 

                            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 
 
Tillitsvalgt 1 Nils L. Hanche 
Skolegata 10 B 
3182 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 / Medl.sekr./ Webmast. 
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/ 

 
 

 

 

Og følgende Lodges: 
Oseberg 
Lodge 8-001 

Tønsberg 20 11 82 

Bernt 
Balchen 
Lodge 8-003 

Kristiansand 20 11 82 

Dalbuen 
Lodge 8-022 

Hauge i 
Dalane 

08 11 97 

Ryfylke 
Lodge 8-023 

Ryfylke 29 11 97 

 

Ingen av våre medlemmer har 

fødselsdag i november. 

mailto:vid-stee@online.no
http://www.sonsofnorway.no/
http://www.sonsofnorway.com/
http://www.nor-bu.org/
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Denne gangen var det valgmøte. Siden sekretæren var bortreist og 
undertegnede rett og slett hadde glemt bort hele møtet, er det intet referat 
tilgjengelig denne gangen. Ingen med skrivekløe har meldt seg. 
Så vi tar heller med et referat fra vårt nye medlem Eddy Ferreira som nylig har 
kommet i mål på sin ferd langs Mississippi i robåt! 

 

og vi har kommet i mål. 

The TripPosted by Eddy Ferreira Sun, October 10, 2010 04:02PM 

Å ha kommet i mål er kanskje ikke helt korrekt, for det egentlige målet var å ro til 
New Orleans. Men som sagt mange ganger tidligere, tiden strekker ikke til. 
Derfor ble Memphis, TN det endelige målet. Dit kom vi tidlig på dagen, fredag 1. 
oktober 2010. Tidligere på turen har vi mange ganger klaget på vinden, den har 
ikke vært vår venn, men som et paradoks på hele turen fikk vi kvelden før 
ankomst Memphis en medvind som vi nesten ikke har hatt maken til på hele 
turen. Vi kunne seile helt til vi slo leir om kvelden. Forøvrig på en sandbanke på 
en liten øy, en av de bedre leirplassene vi har hatt på hele turen, når man ser 
bort fra faste campingplasser.  

ved oppstart neste morgen, det som liksom skulle være paradeturen inn til 
Memphis, satte vi seil. Det var ca 20 miles igjen til marinaen på Mud Island, og 
selv om vi hadde tatt det rolig på morgenen var vi framme allerede ved 13 - 
tiden. Familie var blitt kontaktet, slik at vi kunne bli hentet, men de kunne ikke 
være i Memphis før mellom kl. 1600 og 1700. De måtte kjøre fra Nashville. 

Etter først å ha blitt avvist på en landingsrampe på Mud Island fikk vi tillatelse til 
å ligge gratis på en marina noe lenger inne, til il vi kunne bli hentet. Ventetiden 
ble benyttet til en tur opp i byen. For en del år siden var Memphis en by med en 
god del slum og stengte forretninger i sentrum, men det er nå et blomstrende 
sentrum som har blitt pusset opp, og er atraktivt å etablere seg i. Det første vi 
tenkte på var et godt måltid mat. En spasertur nedover Union - street endte i 

REFERAT Fra MEDLEMSMØTE: 

 

                               Medlemsmøte 05.10.2010 kl. 19:00 
                                     Sted:      Turnforeningens kantine, Holtan. 
                                     Tilstede: ?? personer 
 

http://iloapp.oldmensriver.com/blog/blogg?Home&post=18
http://iloapp.oldmensriver.com/blog/blogg?Home&category=0
http://iloapp.oldmensriver.com/blog/blogg?Home&user=0


Bealstreet. En av verdens mest berømte blues - gater. Mange av verdens 
største bluesartister har etablert restauranter her. Det var jo en selvfølge at vi 
måtte innom et par slike steder, særlig siden det var en meget fin, varm dag, 
og en kald øl var særdeles velsmakende. 

Etter litt venting og leting kom familien endelig fram til Mud Island. Der ble det 
behørlig åpnet en flaske champagne, og det ble skålet for en vel gjennomført 
tur. Den hadde vart i 49 dager og vi har rodd ganske nøyaktig 1500 miles eller 
2400 km. Ser vi bort fra vinden som er nevnt mange ganger, har vi hatt en helt 
fantastisk tur. Været har vært helt fenomenalt fint. Når det har vært meldt regn 
og storm har det som regel passert utenom oss. Kun et par ganger har vi hatt 
skikkelig styrtregn, og et par ganger litt småregn. Det meste av tiden har det 
vært shortsvær, noe som syntes på oss. En dypere analyse av denne turen 
kunne nok vært gjort, men uansett så vil ingen av oss ha denne turen ugjort. 
Og det beste av alt, Jan og jeg er fremdeles gode venner. Det er klart at på en 
tur som dette vil vi ikke alltid være enige om alt, men ting har gått seg til og vi 
har opplevd ting sammen som ikke mange er forundt å oppleve. F.eks. hvem 
har vært på fisketur, uten å ha ut fiskeutstyr, og likevel få en karpe på 7 - 8 lb. 
ombord i båten. Ikke bare det, det kunne ha vært flere, Jan fikk en flygende 
mellom seg og masten, en hoppet over båten, traff meg i skulderen og 
forsvant uti igjen. Den ene som var så uheldig å komme på visitt ombord, ble 
til middag den kvelden. Stekt på glør i aluminiumsfolie. Det andre posetive har 
jeg vært inne på tidligere, og som jeg må komme tilbake til er alle de åpne og 
hjelpsomme, vellvillige amerikanere vi har truffet på ferden, det er et kapitel for 
seg selv, og som mange hjemme ville ha mye å lære av. Folkene som bor og 
lever nedover langs Mississippi River, det som vel regnes for å være Midt - 
Vesten, er stolte over sitt rykte som et åpent folkeslag. Aldri har vi vel fått så 
mange invitasjoner av fremmede mennesker om besøk og opphold som det vi 
har fått her. 

Nå har EMMA gått til ro, hun ligger nå på en marina utenfor Nashville, og hun 
er lagt ut for salg. Det vil bli for dyrt å transportere henne hjem igjen. 

 
Redaktørens hjørne: 
 
Det ble dårlig med møtereferat denne gangen, så vi får heller ta det igjen i 
neste utgave. Jeg fikk et koselig kort fra vårt ferierende par i Florida, President 
Jan og kone, vår savnede sekretær Britt. De hadde et nydelig vær med rundt 
30 grader i luften og 26-28 grader i vannet. Og her sliter vi med nattefrost og 
innkjøp av varmepumper i dyre dommer. Satte til og med på piggdekk sist 
helg, for å være sikker. 
Håper å se mange av dere på thanksgivingfesten hos Oseberg Lodge 6 Nov.  

Happy thanksgiving: 
 

               
 

  
 

 
May your stuffing be tasty  
May your turkey be plump,  

May your potatoes and gravy  
Have never a lump.    

May your yams be delicious  
And your pies take the prize,  

And may your Thanksgiving dinner  
Stay off your thighs!    

Happy Thanksgiving Everyone!  
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Speiderhytta, Eik, m/ Oseberg. 
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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! 
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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 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. 
 

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