Til:
«Etternavn» «Fornavn»
«Adresselinje_1»
«Poststed»
MØTEPLAN FOR ÅR 2010
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2010.
DATO
ARRANGEMENT
STED
04 DESEMBER

JULEBORD

SJØMANNSFORENINGEN

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Paaschesgt. 1A
3183 Horten
Årgang 17 Nummer 12

Gledelig jul
ønskes dere alle
fra Redaktøren.

NOVEMBER 2010
Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Lørdag

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
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

4. Desember

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

Gratulerer med dagen
ønskes følgende
medlemmer:

President
Jan W.
Thorsen
Paaschegt. 1 A
3183 Horten
Tlf. 33 04 19 70
e-mail: jwth@online.no

Rosvold

Elin

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@online.no
Kasserer Bjarne Rolland
Jernbanegt. 34
3187 Horten Tlf. 33 04 22 49
e-mail: bjarne.rolland@hive.no

MOT JUL.

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

Endeleg sovnar dei, Randi og Kjell.
Dagen har vore så lang.
Det er berre vesle- julaftans kveld,
så seint som det går, men no lid det lell
mot høgtid og juletregang.

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

No drøymar Kjell om ein fin dokkemann,
ein ball og ein hest eller to.
Randi ho drøymer det samme som han,
hentar seg bjørnar frå eventyrland
og dokker så store som så.
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/

Dei drøymar om alt det dei vonar å få.
Så ljosnar ein dag på ny:
Julaftans morgon, ein himmel så blå,
nysnø der ute med solglitter på
og helg over land og by.
INGER HAGERUP

Visste du at å legge salt på en jernbaneskinne kan straffes med
døden i Alabama?

ent
REFERAT

Fra MEDLEMSMØTE:
Medlemsmøte 05.10.2010 kl. 19:00
Sted:
Turnforeningens kantine, Holtan.
Tilstede: 10 personer

Lovverket i USA er noe for seg selv. Selv om nordamerikanere flest helst ser at
myndighetene holder seg så langt unna livet deres som mulig, har de forskjellige
statene så detaljerte lover at man ikke kan annet enn å le. Nettsiden Koweb.no har
listet opp en del av de aller merkeligste, her er våre femten favoritter.
1. Lovgivningen i Kansas forbyr harer å skyte fra en motorbåt.
2. I California er det forbudt for dyr å ha seg innen en radius på 500 meter i nærheten
av et vertshus, en skole eller et religiøst symbol.
3. I Connorsville, Wisconsin er det forbudt for en mann å skyte med sitt våpen når hans
kvinnelige partner har orgasme.
4. Det er forbudt å legge seg ned og sovne med skoene på i Nord-Dakota.
5. En gammel lov i Bellingham, Washington sa at det var ulovlig for en kvinne å ta
andre steg enn bakoversteg når hun danset.
6. I Florida er det forbudt å ha seksuelt samkvem med et pinnsvin.
7. Det er forbudt å feilstave "Arkansas" i Arkansas.
8. I Illinois er det en lov som sier at en bil må styres med rattet.
9. I Tennessee er det forbudt å kjøre bil når man sover.
10. I Rochester, Michigan sier loven at dersom man skal bade offentlig i badebukse
eller badedrakt, skal denne først være inspisert av en politimann.
11. I Georgia er det forbudt å spre falske rykter.
12. I Iowa kan du ikke kysse din kone på gaten hvis du har bart. Kysset kan ikke under
noen omstendigheter vare mer enn fem minutter.
13. I Arkansas er det lov å banke kjerringa, men bare én gang i måneden. Det er
derimot forbudt å lufte kua di på hovedgata etter klokken 13.00 på søndager.
14. I California er forbudt å sette ut en musefelle om man ikke har jaktkort.
15. I Tremonton i Utah kan ikke en kvinne og en mann ha sex i en ambulanse i fart.

Noe forsinket kommer her referatet fra forrige medlemsmøte:
Referat fra medlemsmøte 5.10.2010
8 medlemmer og 2gjester, Sven Anders og Solveig Kjønnerød fra Oseberg
lodge, møtte opp i turnforeningens lokaler. Visepresidenten, Bjørn Kristiansen
ledet møtet i presidentens fravær.
Gjester og medlemmer ble ønsket velkommen.
Ingen ny post til dette møte. Kasserers rapport ble opplest og godkjent. Det ble
presisert at Thanksgiving-møte i Speiderhytta er den 6. november.
Valg på nytt styre for 2011 ble utført med akklamasjon, da medlemmene i det
sittende styret har sagt seg villige til å beholde sine verv for ett år til.
Medlemmene støttet kasserers forslag om avvente spørreundersøkelsen om
medlemmenes holdning til Lodgens fremtid, utover 2011. Styret vil ta saken opp
igjen ved neste korsvei.
Forretningsmøte ble formelt avsluttet. Smørbrød, eplekake og kaffe ble satt stor
pris på under det uformelle samværet. En liten utloddning brakte 500 kr i
Lodgens kasse.
Bjarne Rolland
referent

TRETTENDEDAGS JUL.
HELLIG TRE KONGERS DAG:
FRA GAMMEL TID

Minnedag for de tre vise menn som kom til Betlehem. Dagen, som også ble
kalt Gamle juledag, ble holdt som jevngod med juledagen mange steder.
Man spiste julemat og drakk skåler for et godt år og bordet var pyntet med
trearmede helligetrekongerslys. Dette var også en veldig viktig merkedag
for vær og grøde, og fra nå av begynte den kaldeste delen av vinteren.

Happy thanksgiving referat:
Lørdag 06. nov. var ca. 30 personer tilstede ved Oseberg Lodge sin
tradisjonelle ”Thanks-giving.fest” på Eik Speiderhus.
10 av våre medlemmer var tilstede.:
Jan W. og Britt Thorsen, Bjørn Kristiansen og Kari H. Auli, Bjarne Rolland og
Gunn E. Borge, Wilfred og Inger Aasheim, Liv Sollum og Brit Gjertsen.
President Torild Trolsrud ønsket alle velkommen til bords. Menyen var kalkun
m/tilbehør og karamellpudding til dessert. Bordene var nydelig pyntet i
høstfarger, og maten som var fra Gimle, smakte fortreffelig.
Etter middagen ble det servert kaffe og Sven-Anders Kjønnerød benyttet
anledningen til å minne om deres julemøte den 14. desember. Oseberg Lodge
får besøk av D8- president Odd Harald Olsen og D8- kasserer Per Mikalsen,
og han håpet så mange som mulig ville benytte anledningen til å delta.
Sven Anders minnet også om Edvard Munch Lodge sitt julebord den 04.
desember i Sjømannsforeningens lokale i Storgt. 55. Alle ble ønsket
velkommen også hit, og en påmeldingliste ble lagt ut.

presidentens hjørne:
Adventtida nærmer seg raskt og med den også mulighetene for å delta på
julebord fram imot den 24. Også vi arrangerer festmøte ( 4. desember ) med
invitasjon til alle SONS of NORWAY medlemmer og venner (se detaljer annet
sted i SKRIKET). Vi følger opplegget fra tidligere år med god mat og drikke,
konkurranser og ikke minst innsettelse av det nye styret, som ble valgt på
oktobermøtet. Det ble gjenvalg på alle verv ,dvs. kasserer Bjarne Rolland er nå
også medlemssekretær, et verv han overtok etter Wilfred Aasheim.
Distriktspresidenten, Odd H. Olsen, og kassereren, Per Mikaelsen, kommer til
Oseberg Lodge den 14. desember på deres innsettelsesmøte. Jeg oppfordrer
alle til å ta turen til Sparebankens kantine på Teie torv (klokka 1900). Det blir
muligheter til å komme med spørsmål og synspunkter om vår organisasjon og
Odd Harald vil sikkert fortelle om sine inntrykk etter et halvår som leder av D8 og
visjoner for årene framover.

Da bordene ble ryddet var det tid både for en svingom og kveldens
konkurranse ”Kaste på Stikka”. Gevinstene her var to flasker vin, og Bjarne fra
E.M.L. dro hjem med den ene.

Vi har fått e-post fra Jennifer Goff, som er programassistent for programmet
SUST ved Universitetet i Oslo. De søker vertsfamilie for 2 amerikanske
studenter i tiden torsdag 3. - søndag 6. februar. Om studentene skriver Jennifer
" vi har en kjempebra gruppe dette året som er entusiastiske, snille og flinke til å
lære mye om Norge. De er veldig interessert i norsk kultur og gleder seg til å se
andre deler av landet ". Hvis det er noen av dere som kunne tenke dere å være
verter for 2 amerikanske ungdommer i februar, så ta kontakt med meg for
ytterligere opplysninger.

Kaffe og nydelige kaker ble servert og en utlodning hører med. Alle hygget
seg og praten gikk livlig. Etter hvert ble de mange gevinstene trukket.

Jeg vil på vegne av styret takke for tilliten dere har vist oss ved valget.
Programmet for 2011 er under arbeide og vil bli kunngjort i "Skriket " på nyåret.

Til slutt ønsket president Trolsrud all vel hjem og velkommen til julemøtet den
14. desember.

Vil ønske vårt medlem, Eddy Ferreira, og partneren, Jan Brønnich, velkommen
hjem etter en fantastisk rotur på Mississippi. Gleder meg til å høre deg fortelle
om opplevelsene, Eddy.

Britt Thorsen
Sekretær

Tilslutt vil jeg ønske alle velkommen til Julemøtet vårt den 4. des. Ta gjerne
med en venn eller flere. Til dere som ikke kan delta, - ha en riktig god julehelg og
alle gode ønsker for det nye året.
Vi sees !
Jan.
.
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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 4 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 4. Desember 2010 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. 250,- pr. Person.
Ta gjerne med en venn eller et potensielt nytt medlem.

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:
Britt eller Jan Thorsen 33041970 e-post: jwth@online.no
Program:

Og fristen har vi satt til Onsdag 01. Desmber.

(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.

