Til:
«Etternavn» «Fornavn»
«Adresselinje_1»
«Poststed»
MØTEPLAN FOR ÅR 2011
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2011.
DATO
ARRANGEMENT
STED
Lør. 12 november
03 desember

Thanksgiving/Oseberg
Julebord

Speiderhytta, Eik kl. 18:30.
Sjømannsforeningen

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Paaschesgt. 1A
3183 Horten
Årgang 18 Nummer 10

OKTOBER 2011
Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Lørdag 12. November

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
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






Fellesmøte Oseberg Kl. 18:30
Speiderhytta, Eik
Middag
Sosialt
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

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

Gratulerer med dagen
ønskes følgende
medlemmer :
Og følgende Lodger:
Oseberg
Lodge 8-001
Bernt Balchen
Lodge 8-003
Dalbuen
Lodge 8-022
Ryfylke Lodge
8-023

Tønsberg

20 11 82

Kristiansand

20 11 82

Hauge i
Dalane
Ryfylke

08 11 97
29 11 97

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

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.

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
e-mail: vid-stee@online.no

Revisor 1 Gunn E. Borge
Lyngveien 6
3185 Skoppum Tlf. 33 07 09 61
e-mail: Gunn.E.Borge@hive.no

Eik Speiderhus kl. 18.30

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)

Tillitsvalgt 1 Nils L. Hanche
Gannestadveien 7, Leil. 106
3174 Horten Tlf. 33 04 78 27

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

Velkommen til Thanksgiving-fest
Lørdag 12. november på

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 3. november 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: sven-anders.kjonnerod@sf-nett.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.

ent
REFERAT

Fra MEDLEMSMØTE:
Fellesmøte Oseberg 11.10.2011 kl. 19:00
Sted:
Bankens kantine, Teie.
Tilstede: ?? medlemmer og gjester.

Intet møtereferat foreligger.

månedens bløte :
Overbooked
On the way back to Ohio as I was sitting in the Phoenix airport, they announced
that the flight to Vegas was full. The airline were looking for volunteers to give up
their seats.
In exchange, they'd give you a $100 voucher for your next flight and a first class
seat in the plane leaving an hour later.
About eight people ran up to the counter to take advantage of the offer.
About 15 seconds later all eight of those people sat down grumpily as the lady
behind the ticket counter said,
"If there is anyone else OTHER than the flight crew who'd like to volunteer,
please step forward..."

Two Newfies go camping and pack a cooler with sandwiches and beer.
After three days of walking, they arrive at a great spot, but realize they've
forgotten a bottle opener
The first Newfie turns to the second and says, you've gotta go back and get the
opener or else we'll have no beer'. 'No way,' says the second. 'By the time I get
back, you will have eaten all the food. ''I promise I won't, says the first Newfie.
'Just hurry!'
NINE FULL DAYS pass and there's still no sign of the second Newfie.
Exasperated and starving, the first Newfie digs into the sandwiches. Suddenly,
the second Newfie pops out from behind a rock and yells,'
I knew it !!!! ....No Way, I'm not going !!!!

Presidentens hjørne :

Norwegian Royal Visit

Presidenten er fremdeles ute på reise og har intet å meddele I denne utgaven av
avisen.

redaktørens hjørne :
Minnesota just wrapped up the Royal visit
of King Harald V and Queen Sonja of
Norway. Over the course of Their eight
day visit, Their Majesties visited St Olaf,
Augsburg College, the Mayo Clinic in
Rochester, Enger Tower in Duluth and a
Sons of Norway lodge!

Så da får heller redaktøren trå til og komme med noen bevingede ord for å fylle
plassen. Som dere sikkert legger merke til er det dårlig med de vanlige
rapportene fra Presidenten, og Sekretærens fyldige referat fra siste
medlemsmøte. Sistnevnte er jo direkte relatert til at vi ikke har hatt egne
medlemsmøter de siste månedene.
Som igjen er et resultat av at beslutningen er tatt om å legge ned Lodgen ved
årsskiftet. Dette innebærer da at vi kun har to evenementer til å glede oss til
denne siste tiden.
Det første er jo den tradisjonelle Thanksgiving feiringen med Oseberg Lodge
den 12..11. Se egen invitasjon på nest siste side av avisen. Ikke glem å melde
deg på! Vi har det alltid veldig hyggelig der med god mat og drikke, og ikke minst
meget hyggelig selskap.
Den neste og siste begivenheten i år blir jo da vårt sedvanlige Julebord. Dette
blir jo da også å regne som “gravøl”, siden det er aller siste møtet vårt i Edvard
Munch Lodge regi.

October is Sons of Norway
Foundation Month
October is Foundation Month for
Sons of Norway and it's a great
time to think about all the
worthwhile philanthropic
opportunities our Foundation
offers and how you might want to
support them.

Det er jo ganske vemodig å måtte legge ned etter så mange hyggelige år. Men
medlemsfrafallet har vært stort, og ingen nye krefter er tilkommet for å trekke på
ved valg av styre, så da måtte det jo bare gå slik. Det er vel ikke liv laga å ha to
Lodger i så umiddelbar nærhet av hverandre. Det er jo bare et par mil til
Tønsberg og Oseberg Lodge, så de fleste av oss gjenværende medlemmer vil
vel trolig migrere dit.
Så får vi heller håpe at dette gir en “innsprøytning” til Oseberg Lodge og bidrar til
at i hvert fall den Lodgen vil fortsette å blomstre.
Det som allikevel forundrer meg er at de som bidro sterkest, og lå i bresjen for å
få dannet denne Lodgen, var blant de første som begynte å falle fra.
Denne avisen vil komme ut med to utgaver til. En i slutten av november, som vil
inkludere vedlegg med invitasjon til julebord/gravøl. Og en aller siste utgave i
romjulen med de aller siste nyhetene.
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