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

Julebord/Gravøl

Sjømannsforeningen

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Paaschesgt. 1A
3183 Horten
Årgang 18 Nummer 11

Gledelig jul
ønskes dere alle
fra Redaktøren.

NOVEMBER 2011
Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Lørdag 03. Desember

Julebord/Gravøl
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

Sjømannsforeningen, Storgt. 55
kl. 18:30





Velkommen/Registrering
Julemiddag m/Dessert
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

Bøgata 64, Slagen.
Rosvold
Ferreira

Elin
Eddy

25 12
02 12

Kommer du fra Ilebrekke/Åsgårdstrandsveien,
sving inn mot Slagen kirke. Kommer du fra Eik, ta
til venstre i rundkjøringen og kjør mot Ilebrekke.
Det blir kaffe/brus med noe å bite. Og siden jeg
regner med at alle barn har vært snille også i år
kommer sikkert nissen med en liten pose til barna.
Og julesang og gang rundt juletreet blir det også.
Pris for voksne og barn kr. 50,- som dekker
kaffe/brus og noe å bite samt pose til barna
Påmelding innen 20. desember til Else Mari
Christiansen 33386029 / 92852787, eller
Kjønnerød 33368861 / 48127201 — eller e-post
solveig.kjonnerod@sf-nett.no
Velkommen store og små, ta med hele familien,
naboer, venner og andre som har lyst på en
juletrefest.

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
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
Tillitsvalgt 1 Nils L. Hanche
Gannestadveien 7, Leil. 106
3174 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 / Webmaster.
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

Velkommen til juletrefest torsdag
29. desember kl. 17.00 på låven til
Erna og Arild Hassum

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/

Presidentens hjørne :
Hei brødre og søstre.
Etter en velfortjent Floridaferie med flott vær og hyggelig kontakt med det
amerikanske SON miljøet, - er vi tilbake i hverdagen igjen. Det ble som vanlig
en brå overgang fra det sommerlige Florida til norsk novembervær, men pytt –
pytt, nå er vi trygt hjemme igjen blant familie og gode venner.
Presidentmøtet på Hamar ble avholdt 1. oktober og samme dag feiret Hamar
Lodge sitt 20 års jubileum. Visepresident Bjørn Kristiansen og Kari Auli
representerte vår Lodge.
Bokprosjektet går sin gang,- men til hvilken pris? Vår lodge har ikke
ubegrensede midler, så det blir spennende å se hvordan fordelingsnøkkelen
blir.
Oseberg hadde sin tradisjonelle Thanksgivingfest 12. november med god
deltagelse fra vår Lodge.Som vanlig et flott arrangement. Sandar
spelemannslag underholdt oss med typisk Vestfoldmusikk og vi fikk anledning
til en svingom.
Vårt desembermøte (‖julebord‖) den 3. i Sjømannsforeningens lokale i
Storgt.55, blir nok dessverre Edvard Munch Lodge sitt siste. Derfor oppfordrer
jeg dere å kjenne sin besøkelsestid. Delta på dette siste møtet. Det er åpent
for alle medlemmer med ektefelle/samboer. Dessverre må vi begrense antallet
til max 40 personer (lokalets kapasitet). Første mann til mølla.
Påmeldingsfrist er 28. november. Vi får besøk av Per (D8`s kasserer) og Marit
Mikalsen fra Terje Vigen Lodge i Arendal.
Selv om vi legger ned driften av EML fra nyttår, - så fortsetter innsamlingen av
frimerker og brus/ølringer. Stå på folkens!!!
Til slutt vil jeg ønske SON medlemmer velkommen til julemøtet den 3. Til dere
som av forskjellige grunner ikke kan delta, - ha en riktig god julehelg med
familie og venner.
Vi sees.
Med broderlig hilsen
Jan.

REFERAT Fra MEDLEMSMØTE:
Fellesmøte Oseberg 12.11.2011 kl. 18:30
Sted:
Speiderhytta, Eik.
Tilstede: ?? medlemmer og gjester.
Intet møtereferat foreligger.

Thanks-Giving møte hos Oseberg Lodge 12.011.2011 kl. 18.30
9 medlemmer fra Edvard Munch Lodge, Jan, Britt T, Bjørn, Kari, Bjarne, Gunn,
Wilfred, Inger og Liv, tok turen ut til Eik Speiderhus for å være med å feire årets
tradisjonelle Thanks-Giving fest.
Velkomstkomiteen var på plass da vi kom inn døren på Eik Speiderhus.
Inne i salen og peisestua var bordene nydelig pyntet i høstfarger og huset var
fylt med festglade mennesker.
President ønsket alle hjertelig velkommen til kveldens møte. Spesielt velkommen
til Lully og Ole Hillestad som var kommet fra Christiania Lodge i Oslo, og Sandar
Spelemannslag med sine 8 medlemmer som skulle underholde og spille til dans.
Menyen besto som tradisjonen er av kalkun med tilbehør og nydelig karamellpudding til dessert. Maten smakte fortreffelig og praten gikk livlig rundt bordene
etter hvert.
Bjarne rundet av måltiden med å takke for maten med et dikt, en ode til sin
elskede, maten! Den fikk noen og hver til å dra på smilebåndet og også kanskje
kjenne seg igjen. Svein Akerholt i Sandar Spelemannslag, var enig med Bjarne,
men trakk særlig frem karamellpuddingen. På en skala fra 1-10 ga han den 11,5,
the best ever!!
Etter maten ble bordene ryddet og det var tid for Sandar Spelemannslag å innta
gulvet. De har funnet mye flott folkemusikk fra Vestfold og som folkedansere
kriblet det i beina både på Jan og undertegnede.
Leder Svein Akerholt fortalte om hvem som hadde laget melodiene og hvor i
Vestfold de kom fra.
Spennet var stort fra galopp, polka, masurka og reinlender til vals og foxtrot. Og
det var mange som benyttet anledningen til en svingom eller flere. Det varen
fornøyelse bare å nyte musikken de spilte også.
Etter hvert kom det kaffe og nydelige kaker bakt av Osebergs medlemmer, på

bordet. En utlodning hører også med og da trekningen fant sted var det
mange flotte gevinster som ble delt ut.

Mayor Sagen Helgo gave a welcoming speech where she highlighted the close
relationship between Norway and the United States, and especially Stavanger –
Houston.

Spelemannslaget tok en runde til med flotte melodier før de takket for seg.
Sven-Anders opplyste om Edvard Munchs julebord den 3.12.2011 og Jan
hadde påmeldingsliste klar for de av medlemmene i Oseberg som hadde lyst
å melde seg på.
Torild Trolsrud takket Sandar Spelemannlag for fin musikk og ønsket alle
medlemmer og gjester vel hjem etter nok en vellykket festkveld.
3. desember blir Edvard Munch’s siste medlemsmøte.

Britt Thorsen
Sekretær

Mayor Braut Nese talked about the Klepp municipality as one of the leading
agricultural communities in Norway, where Kverneland Group, considered the
world's largest manufacturer of ploughing equipment, has its headquarters.
Mayor Braut Nese also invited the Ambassador to visit Klepp, not least to
experience Jaeren’s beautiful beaches.
In the evening, the U.S. Ambassador talked about his country and U.S.-Norway
relations at an open Sons of Norway meeting in Stavanger.
Ambassador White spoke mostly about the political and economic situation in
the United States. After his speech, he received many questions from the
audience, ranging from educational exchange programs for students and the
economic situation in the U.S. and Europe, to NATO issues, the Middle East
conflict, nuclear weapons and disarmament, and other topics.
The Ambassador came across as a very sociable and friendly person and
received much applause from the audience.
He also enjoyed cultural performances from Stavanger artists such as the
singing duet of Janne Lind and Oystein Nybo and the Stavanger Opera Choir.

The Sons of Norway Lodges in Stavanger - Leiv Eiriksson and Cleng Peerson
- arranged two successful meetings for the U.S. Ambassador to Norway, Barry
B. White, on November 15, 2011, in Stavanger.
In addition, Ambassador White participated in a breakfast seminar focusing on
the U.S. financial outlook organized by the Stavanger Chamber of Commerce
in cooperation with the American Chamber of Commerce in Norway, and
th
served as a special guest and keynote speaker at the 25 anniversary
celebrations for the Stavanger Emigration Center. The Embassy had also set
up meetings with the leading U.S. energy companies in Stavanger, and a visit
to the Stavanger Cathedral High School.
Sons of Norway invited Ambassador White to a luncheon where the Mayor of
Stavanger, Christine Sagen Helgo, and the Mayor of Klepp, Ane Mari Braut
Nese, each represented their municipalities.

Tore Naerland, leader of Bike for Peace, served as chairman of the meeting and
one of the hosts for the Ambassador's visit to Stavanger. He was pleased to
invite the Ambassador back to Southern Norway for a visit next spring.

Tore Naerland
Sons of Norway Leiv Eirikson Lodge
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INVITERER TIL JULEbord OG FESTLIG SAMVÆR

LørDAG 3 deseMBER 2011

Kjære medlemmer.
Edvard Munch Lodge inviterer deg som er betalt medlem av Sons of Norway, med
ektefelle/partner til julemiddag og trivelig førjulssamvær i
Sjømannsforeningens Lokaler i Storgaten 55, tvers over gaten for Skaanes Jernvare.
Lørdag 3. Desember 2011 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.
Program:

Velkommen/Registrering
Julemiddag m/Dessert
Vi serverer juletallerken bestående av ribbe,
medisterkaker/pølser m/tilbehør.
Dessert, Kaffe.
Utdrikking av det gamle og siste 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 eller
Kari Auli /Bjørn Kristiansen 33 04 51 46 e-post: bjorn.k@tele2.no

Og fristen har vi satt til Mandag 28. 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.
Da dette er vårt siste julebord ønsker vi denne gang å begrense det til
kun betalte medlemmer og våre venner i Oseberg Lodge.
Vennlig hilsen Styret i Edvard Munch Lodge.

