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

05 DESEMBER JULEBORD

SJØMANNSFORENINGEN

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Postboks 317
3193 Horten
Årgang 16 Nummer 11

NOVEMBER 2009
Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Lørdag 05. Desember
Julefest.
Sjømannsforeningen, Storgt. 55
kl. 18:30
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







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

Gratulerer med dagen
ønskes følgende
medlemmer:

President
Jan W.
Thorsen
Paaschegt. 1 A
3183 Horten

Tlf. 33 04 19 70
e-mail: jwth@broadpark.no

Rosvold

Elin

Ønsker dere alle en Riktig God og
Fredfylt Juletid

25 12

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

Mannens 5 aldre:
1) Han tror på julenissen.
2) Han tror ikke på julenissen.
3) Han kler seg ut som julenissen.
4) Han ser ut som julenissen.
5) Han tror han er julenissen.

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

REDAKTØRENS HJØRNE:

Marshall Vidar Steen-Hansen
Valhallveien 5 A
3179 Åsgårdstrand
Tlf. 33 08 12 92
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

Ja, da er enda et år på hell og vi er blitt ett år eldre, og forhåpentligvis litt
visere også. Selv om man kanskje kan undres litt på det når man følger
med på diverse utspill som våre rikspolitikere kommer med i disse dager.

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/

Det blir vel snart slik her som i Sverige. Der får man ikke satt opp
juleskuespillet om Josef, Maria og Jesus-barnet i år, for de greide ikke å
finne tre vise menn.
Og det er vel ingen vits i å tilby dem våre tre rødgrønne partiledere heller?
De er vel ikke akkurat overkvalifisert de heller. Men vi kan jo alltids håpe
at de forbarmet seg over oss og tok dem til seg. For evig og alltid!
For vi tror jo på julenissen? Beste ønsker til dere alle for høytiden som
ligger foran oss. Håper dere får en suveren tid med familie og venner.
Mange hilsener fra Wilfred. Sees på julebordet?

Den lille gjetergutten

sident
REFERAT FRA MEDLEMSMØTE:

( fra "Den store juleboken", Anne-Lise Mellby)
Det var en gang en gjetergutt som lå under den varme dundynen sin. Da så
han for sitt indre øye - uten å vite om han drømte eller var våken hvordan det lille barnet lå i den harde krybben sin på en håndfull strå og
frøs, fordi det ingen dyne hadde. Han så tydelig både barnet som lå på det
fattige leie, og seg selv, som lå under dynen. "Dette er for galt", tenkte
han. "Her ligger jeg godt og varmt, mens det lille barnet må fryse i
stallen."
Og i et hopp var gjetergutten ute av sengen og rullet dynen sin sammen.
Han tok den under armen for å bære den til det sted hvor han hadde sett
barnet.
Men da han gikk med dynen under armen, barfotet over snømarkene, sto
med en gang en lysende engel foran ham. Og engelen sa ; "Vær uten sorg
og bekymring, du gode menneske. Det lille barnet fryser for alle
menneskers skyld, også for din. Men du skal en gang sitte ved barnets side
i himmelen, og når klokkene ringer juledagen inn, da kan du riste dynen
utover jorden, så dunene danser og virvler nedover mot marken."
Og når det snør på juledagen, da vet vi at gjetergutten rister dundynen,
så de lette, hvite dunene danser og virvler og hyller alt inn i uskyldens
farge. Og busker og trær og skog og mark sover rolig under det lune
teppet som en gang ble gitt til det himmelske barn, og som derfor kommer
alle skapninger til gode.

Medlemsmøte 06.11.2009 kl. 18:30
Sted:
Eik Speiderhus, Tønsberg.
Tilstede: 10 medlemmer fra EML.

Tilstede fra EML var Kari Auli, Bjørn Kristiansen, Bjarne Rolland, Gunn E. Borge,
Liv Sannum, Britt Thorsen, Jan W. Thorsen, Britt Gjertsen, Inger Aasheim og
Wilfred Aasheim.
Vårt vanlige November-møte var igjen erstattet med feiring av Thanksgiving
sammen med våre gode venner i 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 kr. 2000,- til kassen, med mange
flotte premier.
Det var også musikk for de som følte for å svinge seg litt på dansegulvet, og en
”kaste-på-stikka” lek, med litt edle dråper 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
Referenten hadde heller ikke denne gang 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 på over tretti personer hadde det vært hyggelig om
enda flere fra Edvard Munch Lodge hadde funnet veien hit, til tross for at vi var
godt representert i år.
Referent
Wilfred Aasheim.

Observations on Growing Older

PRESIDENTENS HJØRNE:























Your kids are becoming you...and you don't like them ...but
your grandchildren are perfect!
Going out is good. Coming home is better!
When people say you look "Great"... they add "for your age!"
When you needed the discount you paid full price. Now you
get discounts on everything ... movies, hotels, flights.
You forget names ... but it's OK because other people forgot
they even knew you!!!
The 5 pounds you wanted to lose is now 15 and you have a
better chance of losing your keys than the 15 pounds.
You realize you're never going to be really good at anything
... especially golf.
Your husband is counting on you to remember things you
don't remember.
The things you cared to do, you don't care to do, but you
care that you don't care to do them anymore.
Your husband sleeps better on a lounge chair with the TV
blaring than he does in bed. It's called his "pre-sleep".
Remember when your mother said "Wear clean underwear in
case you GET in an accident"? Now you bring clean
underwear in case you HAVE an accident!
You used to say, "I hope my kids GET married ... Now, "I
hope they STAY married!"
When GOOGLE, ipod, email, modem ... were unheard of and
a mouse was something that made you climb on a table.
You use more 4 letter words ... "what?"..."when?" ???
Now that you can afford expensive jewelry, it's not safe to
wear it anywhere.
Your husband has a night out with the guys but he's home by
9:00 P.M ...next week it will be 8:30 P.M.
You read 100 pages into a book before you realize you've
read it.
Notice everything they sell in stores is "sleeveless"?!!!
What used to be freckles are now liver spots.
Everybody whispers.
Now that your husband has retired ... you'd give anything if
he'd find a job!
You have 3 sizes of clothes in your closet .... 2 of which you
will never wear.

Hei brødre og søstre.
De lyse gode minnene fra en særdeles flott Floridaferie er gode å ha med seg
nå som novemberværet er på sitt mest typiske. Kaldt og grått,-og vekselvis regn
og snø. Og som om dette ikke var nok, så har vi også fått denne Svineinfluensaen å bekymre oss for. HUFF!!!
Enda godt det finnes positive ting å glede seg over i vår lille andedam. På siste
medlemsmøte ble det klippet frimerker til TUBFRIM og innsamlingen av
aluminiumsringer fra øl/mineralvannsbokser går kjempefint. Tusen takk til alle
bidragsytere!!!!
Valget på nytt styre(oktobermøtet) bød ikke på overraskelser. Valgkomiteens
innstilling ble fulgt, og det ble gjenvalg av samtlige styremedlemmer. Jeg vil
benytte anledningen til å takke hver især for godt samarbeide i 2009,og ønsker
positiv fremgang i arbeidet for Lodgen i 2010.
Desembermøtet i Sjømannsforeningens lokale 5. desember kl. 1830 (se
detaljert invitasjon annet sted i "Skriket")går i tradisjonelle former: god mat og
drikke, innsettelse av det nye styret, konkurranser, utlodning og sist, men ikke
minst en god sosial SON stemning. Vi inviterer alle SON medlemmer og venner
til å delta på dette årets siste møte. Påmelding så raskt som mulig, - helst før 1.
desember til Kari Auli eller Jan W. Thorsen.
Til slutt vil jeg ønske de av dere som dessverre ikke kan delta på "Julebordet"
vårt iår, velkommen på møtene i 2010. Ha en riktig god Jul og et godt nyttår
allesammen!
Med broderlig hilsen
Jan.
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Hei brødre og søstre.
De lyse gode minnene fra en særdeles flott Floridaferie er gode å ha med seg
nå som novemberværet er på sitt mest typiske. Kaldt og grått,-og vekselvis regn
og snø. Og som om dette ikke var nok, så har vi også fått denne Svineinfluensaen å bekymre oss for. HUFF!!!
Enda godt det finnes positive ting å glede seg over i vår lille andedam. På siste
medlemsmøte ble det klippet frimerker til TUBFRIM og innsamlingen av
aluminiumsringer fra øl/mineralvannsbokser går kjempefint. Tusen takk til alle
bidragsytere!!!!
Valget på nytt styre(oktobermøtet) bød ikke på overraskelser. Valgkomiteens
innstilling ble fulgt, og det ble gjenvalg av samtlige styremedlemmer. Jeg vil
benytte anledningen til å takke hver især for godt samarbeide i 2009,og ønsker
positiv fremgang i arbeidet for Lodgen i 2010.
Desembermøtet i Sjømannsforeningens lokale 5. desember kl. 1830 (se
detaljert invitasjon annet sted i "Skriket")går i tradisjonelle former: god mat og
drikke, innsettelse av det nye styret, konkurranser, utlodning og sist, men ikke
minst en god sosial SON stemning. Vi inviterer alle SON medlemmer og venner
til å delta på dette årets siste møte. Påmelding så raskt som mulig, - helst før 1.
desember til Kari Auli eller Jan W. Thorsen.
Til slutt vil jeg ønske de av dere som dessverre ikke kan delta på "Julebordet"
vårt iår, velkommen på møtene i 2010. Ha en riktig god Jul og et godt nyttår
allesammen!
Med broderlig hilsen
Jan.

Den lille gjetergutten

sident
REFERAT FRA MEDLEMSMØTE:

( fra "Den store juleboken", Anne-Lise Mellby)
Det var en gang en gjetergutt som lå under den varme dundynen sin. Da så
han for sitt indre øye - uten å vite om han drømte eller var våken hvordan det lille barnet lå i den harde krybben sin på en håndfull strå og
frøs, fordi det ingen dyne hadde. Han så tydelig både barnet som lå på det
fattige leie, og seg selv, som lå under dynen. "Dette er for galt", tenkte
han. "Her ligger jeg godt og varmt, mens det lille barnet må fryse i
stallen."
Og i et hopp var gjetergutten ute av sengen og rullet dynen sin sammen.
Han tok den under armen for å bære den til det sted hvor han hadde sett
barnet.
Men da han gikk med dynen under armen, barfotet over snømarkene, sto
med en gang en lysende engel foran ham. Og engelen sa ; "Vær uten sorg
og bekymring, du gode menneske. Det lille barnet fryser for alle
menneskers skyld, også for din. Men du skal en gang sitte ved barnets side
i himmelen, og når klokkene ringer juledagen inn, da kan du riste dynen
utover jorden, så dunene danser og virvler nedover mot marken."
Og når det snør på juledagen, da vet vi at gjetergutten rister dundynen,
så de lette, hvite dunene danser og virvler og hyller alt inn i uskyldens
farge. Og busker og trær og skog og mark sover rolig under det lune
teppet som en gang ble gitt til det himmelske barn, og som derfor kommer
alle skapninger til gode.

Medlemsmøte 06.11.2009 kl. 18:30
Sted:
Eik Speiderhus, Tønsberg.
Tilstede: 10 medlemmer fra EML.

Tilstede fra EML var Kari Auli, Bjørn Kristiansen, Bjarne Rolland, Gunn E. Borge,
Liv Sannum, Britt Thorsen, Jan W. Thorsen, Britt Gjertsen, Inger Aasheim og
Wilfred Aasheim.
Vårt vanlige November-møte var igjen erstattet med feiring av Thanksgiving
sammen med våre gode venner i 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 kr. 2000,- til kassen, med mange
flotte premier.
Det var også musikk for de som følte for å svinge seg litt på dansegulvet, og en
”kaste-på-stikka” lek, med litt edle dråper 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
Referenten hadde heller ikke denne gang 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 på over tretti personer hadde det vært hyggelig om
enda flere fra Edvard Munch Lodge hadde funnet veien hit, til tross for at vi var
godt representert i år.
Referent
Wilfred Aasheim.

Gratulerer med dagen
ønskes følgende
medlemmer:

President
Jan W.
Thorsen
Paaschegt. 1 A
3183 Horten

Tlf. 33 04 19 70
e-mail: jwth@broadpark.no

Rosvold

Elin

Ønsker dere alle en Riktig God og
Fredfylt Juletid

25 12

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

Mannens 5 aldre:
1) Han tror på julenissen.
2) Han tror ikke på julenissen.
3) Han kler seg ut som julenissen.
4) Han ser ut som julenissen.
5) Han tror han er julenissen.

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

REDAKTØRENS HJØRNE:

Marshall Vidar Steen-Hansen
Valhallveien 5 A
3179 Åsgårdstrand
Tlf. 33 08 12 92
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

Ja, da er enda et år på hell og vi er blitt ett år eldre, og forhåpentligvis litt
visere også. Selv om man kanskje kan undres litt på det når man følger
med på diverse utspill som våre rikspolitikere kommer med i disse dager.

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/

Det blir vel snart slik her som i Sverige. Der får man ikke satt opp
juleskuespillet om Josef, Maria og Jesus-barnet i år, for de greide ikke å
finne tre vise menn.
Og det er vel ingen vits i å tilby dem våre tre rødgrønne partiledere heller?
De er vel ikke akkurat overkvalifisert de heller. Men vi kan jo alltids håpe
at de forbarmet seg over oss og tok dem til seg. For evig og alltid!
For vi tror jo på julenissen? Beste ønsker til dere alle for høytiden som
ligger foran oss. Håper dere får en suveren tid med familie og venner.
Mange hilsener fra Wilfred. Sees på julebordet?
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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!

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

INVITERER TIL JULEBORD OG FESTLIG SAMVÆR

LØRDAG 5 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 5. Desember 2009 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. 300,- 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, Kaffe.
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@online.no
Og fristen har vi satt til Mandag 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.

