
Til: 
 
«Etternavn» «Fornavn» 
«Adresselinje_1» 
«Poststed» 
 
MØTEPLAN FOR ÅR 2008 
Styret foreslår følgende endelige møteplan for år 2008. 
DATO ARRANGEMENT STED 

Lørdag 06 
DESEMBER 

JULEBORD SJØMANNSFORENINGEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 
 

Medlemsavis for 
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Postboks 317  
3193 Horten

Årgang 15 Nummer 11

NOVEMBER 2008 

  

 
Lørdag 6. Desember 

 
Julefest. 

Sjømannsforeningen, Storgt. 55   
kl. 18:30 

 Velkommen/Registrering 
 Julemiddag m/Dessert 
 Innsettelse av det nye styret 
 Innlegg, Aktiviteter, Konkurranser 
 Kaffe, Kaker, 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 2008 

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: 33073058 
jobb:  67594429 

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

Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            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: 

     
Rosvold Elin 25 12  

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/ 

 
 
- Takk for gaven jeg fikk til jul. 
- Å, det var da ingen ting å takke for. 
- Nei, det synes ikke jeg heller, men det synes 
mamma 
 
 
Den ene blondine til den andre: - Ååå, det er jul 
på en fredag i år. 
Den andre: Åhh nei, bare det ikke blir den 13. 
 

PRESIDENTENS HJØRNE 
  
Hei brødre og søstre. 
  
 Snart er det tid for vårt årlige julebord med innsettelse av det "nye" 
styret. Som i fjor (da vi var 26 til bords) blir stedet Sjømannsforeningen i 
Storgt. 55. Våre venner fra Oseberg Lodge er invitert, men finnes det 
noen fra andre lodger som ønsker å besøke oss, så "slå på tråden" eller 
send en mail. Er det noen av våre medlemmer som ønsker å delta med 
venner, så kom igjen, men fristen går ut 30.november. 
   
 Vi blir 15 år i 2009 og det skal markeres 5. mai, som er en tirsdag. Sett 
av denne dagen allerede nå. Vi kommer tilbake med detaljer. 
  
  Valget på nytt styre bød ikke på de helt store overraskelsene. Wilfred 
Aasheim ble avløst som visepresident av Bjørn Kristiansen, som 
tidligere var 2. tillitsvalgt. Wilfred vil allikevel fremdeles være webmaster, 
redaktør og medlemssekretær.Takk til Wilfred for "job well done" i 
mange år, og velkommen til Bjørn og resten av det gamle styret som 
innsettes av Svend A. Kjønnerød, Oseberg Lodge, på julemøtet 6. 
desember. 
  
  Jeg runder av med å ønske alle medlemmer av Sons of Norway en 
velsignet god Julehelg og et riktig godt Nyttår! Måtte året 2009 bli 
fremgangsrikt for oss alle. 
  
   Med broderlig hilsen 
        Jan.

 
 
Ønsker dere alle en 
Riktig God og 
Fredfylt Juletid 
 



MÅNEDENS BLØTE 
 
 

A Blonde's Year in Review:  
 

January     
Took new scarf back to store because it was 
too tight.  
 
February     
Fired from pharmacy job  for failing to print 
labels....  
Helllloooo!!!.......bottles  won't fit in printer !!!    

March        
Got really  excited....finished jigsaw puzzle in 6 months. box said 2-4  years!'  
 
April  
Trapped on escalator for  hours . power went out!!!  

   
May     
Tried to make Kool-Aid.....wrong instructions....8 cups of water won't fit into  those little 
packets!!!    

June  
Tried to go water  skiing.......couldn't find a lake with a slope.  

   
July     
Lost breast stroke  swimming competition.....learned later,  
the other swimmers  cheated, they used their arms!!!  

   
August      
Got locked out of my car  in rain storm.. car swamped because soft-top was open.  

   
September      
The capital of California  is 'C'.....isn't it???  
 
October  
Hate M &  M's.  They are so hard to peel.  

   
November      
Baked turkey for 4 1/2  days .. instructions said 1 hour per pound and I weigh 108!!  

   
December    
Couldn't call 911 .  'Duh'.....there's no 'eleven'  button on the stupid phone!!!  

  

 
 
 
 

 
 
Tilstede fra EML var Kari Auli, Bjørn Kristiansen, Bjarne Rolland, Gunn E. Borge, 
Liv Sannum, Britt Thorsen, Jan W. Thorsen, Nils Hanche, Inger Aasheim og 
Wilfred Aasheim. 
 
Vårt vanlige November-møte var denne gangen erstattet med feiring av 
Thanksgiving sammen med Oseberg Lodge på Eik Speiderhus i Tønsberg. 
 
Der ble det vartet opp med to serveringer av middag, bestående av kalkun 
(selvfølgelig), blomkål, brokkoli, saus og poteter. Til dessert var det 
karamellpudding. Mineralvann, øl og vin til maten, etter behag. 
 
Senere var det kaffe med et rikt utvalg av deilige kaker.  
Det ble også tid til loddtrekning som innbrakte et godt tilskudd til kassen, med 
mange flotte premier. Referenten og kone sikret seg hver sin. 
 
Det var også musikk for de som følte for å svinge seg litt på dansegulvet, og en 
”kaste-på-stikka” lek, med litt flaskefor i premie skapte også begeistring og 
engasjement. 
 
Det var, som vanlig, et meget vellykket arrangement som vi håper fortsetter hvert 
år fremover. Det er like koselig hver gang 
 
Det var også gjester fra Thorleif Haug Lodge i Drammen til stede. 
 
Referenten hadde ikke fått sikret seg privatsjåfør for anledningen, så han ”snek 
seg ut” litt tidligere enn resten av deltagerne, slik at han rakk hjem til å få seg en 
liten romskvett før sengetid. Det ble jo bare cola på festen. Så da var det bare å 
hoppe og sprette for å få det til å blande seg  
 
Til tross for godt oppmøte hadde det vært hyggelig om enda flere fra Edvard 
Munch Lodge hadde funnet veien hit. Kanskje neste år? 
 
Referent 
Wilfred Aasheim. 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE: 
 
                               Medlemsmøte 08.11.2008 kl. 18:30 
                                     Sted:      Eik Speiderhus, Tønsberg. 
                                     Tilstede: 34 medlemmer og gjester. 
 



EN LITEN JULEHISTORIE  
 

 

Tre forsiktige bank på døra, nesten ikke hørbare. Gamle 

Evensen reiste seg møysommelig, kroppens protester 

tydet på nært forestående væromslag. Ja ja, så ble det vel 

kaldere igjen, hva annet kunne man vente. Det var tross alt godt inn i adventstiden. 

Utenfor sto tre guttunger i tripp-trapp-høyde, trolig brødre, etter utseendet å dømme. 

- Skal du kjøpe lodd? spurte den høyeste, den eldste, han kunne være omtrent 10. 

Den mellomste holdt fram en bunke med sammenbrettede papirlapper. Den minste – 

trolig rundt 4-5 år gammel – dro den ene votten kjapt under nesen, ting tydet på at den 

manøveren hadde han utført flere ganger denne dagen. 

- Hvor mye koster det, da? undret Evensen. 

- To kroner loddet. Men du får tre for en femmer.  

Den eldste kunne tydeligvis litt om salgsteknikk. 

- Kan jeg vinne noe fint, da?  

Guttene vekslet kjappe blikk.  

- Det er en fruktkurv, sa den eldste, det var han som var salgssjef, skjønte Evensen. 

– Men vi har den ikke med oss, altså. Du må få den senere, hvis du vinner. 

- Vi ha’kke laga’n enda heller, glapp det fra den minste. Han fikk straks irettesettende 

blikk fra sine to eldre brødre, og kikket beskjemmet ned i bakken. 

- Hvem er det til inntekt for, da? 

- Hæ?  

- Hvem får pengene? 

Det spørsmålet kom visst overraskende på dem, for alle tre ble helt stumme, de så fra 

den ene til den andre før den eldste til slutt stotret fram: 

- Det er til noen som trenger dem! 

- Er det kanskje til tsunami-ofrene i Thailand, eller orkan-ofrene i Amerika? 

- Nei … 

- Foreldreløse barn i Afrika, eller kanskje hjemløse her i Norge? 

Nei, det var nok ikke det heller. Guttene ble plutselig veldig urolige, den eldste sto og 

småsparket på en stein som lå ved inngangsdøra, og som fungerte som dørstopper om 

sommeren. Den mellomste dyttet borti ham og hvisket noe i rivende fart inn i øret hans, 

Evensen hørte to ord, ”fortelle” og ”sant”. 

Den eldste trakk resignert på skuldrene. 

- Jo, det er til søstera våres, nærmest hvisket han. – Hun ble født i går, også har vi ikke 

penger til julegave til henne, for vi visste ikke at hun skulle bli født enda. Mamma sa at 

hun ikke kom til å bli født før lenge etter julaften, også ble hun det likevel … 

 

Fem minutter senere lukket Evensen døra. I handa hadde han ti papirlapper, 

møysommelig nummererte fra 1 til 9. Den tiende sto det ”premi” på. De var blitt dyre, 

loddene, ti kroner stykket hadde han gitt for dem, og han hadde forsikret ungene om at 

det ikke var så farlig med den ”premin”. Han hadde så mye frukt og slikt, så han kom nok 

ikke til å få spist opp mer, trodde han. Og det hadde jammen vært ”premi” nok å se 

ansiktene til guttungene da han ga dem hundrelappen, og se dem hoppe og danse 

nedover veien etterpå. 

 

Han kikket i speilet i gangen da han gikk forbi, og nikket et fornøyd ”God jul” til seg selv.  

Og jammen skimtet han en liten glorie over hodet sitt også, han var iallfall nesten sikker 

på at det var det det var. 
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INVITERER TIL JULEBORD OG FESTLIG SAMVÆR 
 
 
 
 
 

LØRDAG   6   DESEMBER 
 
 
 
 

 
Kjære medlemmer og venner. 
 

Edvard Munch Lodge inviterer deg med ektefelle/partner, gjester og venner til julemiddag og 
trivelig førjulssamvær i  

Sjømannsforeningens Lokaler i Storgaten 55, tvers over gaten for Skaanes Jernvare.  
Lørdag 6. Desember 2008 kl. 18:30 – middag serveres kl. 19:00. 

 
Julemiddag m/Dessert inkl. én øl/brus/vinglass til maten. 
Drikkevarer kan kjøpes på stedet til meget hyggelige priser. 
Og prisen for medlemmer er kun kr. 280,- pr. Person. 
Ta gjerne med en venn eller et potensielt nytt medlem.  
 
 
Program: Velkommen/Registrering 
  Julemiddag m/Dessert 

Vi serverer juletallerken bestående av ribbe,  
medisterkaker/pølser m/tilbehør. 
Dessert evt. Kaffe avec. 
Innsettelse av det nye styret i Edvard Munch Lodge. 
Innlegg, aktiviteter, konkurranser. 
Senere kaffe og kaker. 

Vi håper på din påmelding snarest, til: 
Kari Auli, tlf. 33 04 51 46, Britt eller Jan Thorsen 33041970 e-post: jwth@broadpark.no 
eller Wilfred Aasheim 330 73 330  e-post:  waa@wilfredaasheim.com 

Og fristen har vi satt til Søndag 30. November.       (Men allerhelst snarest mulig). 
 

Ta med ditt gode humør og vi vil gjøre vårt beste for at kvelden skal bli en hyggelig fornøyelse. 
Vær oppmerksom på vår lille juleutlodning. Vi oppfordrer alle til å ta med en liten ting til denne. 
 
Vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen. Og det gjelder jo  
selvfølgelig også våre venner i Oseberg Lodge. 
 
Vennlig hilsen Styret i Edvard Munch Lodge. 

  

 

 

 

 

 




