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Tirsdag 13. Desember
F
Fellesmøte
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ed Oseberg Lodge

OPPLYSNINGE
O
R OM EDVARD
D MUNCH LODG
GE 2008
Kontingen
nt:

Hovedmedlem
m Kr. 350,- / Ektefelle kr.
k 300,- / SNYC
ungdomsmedllem kr. 200,-

Aktivitetsk
komite

Kari Auli og Nils L. Hanche

Solskinns
skomite
Normal medlems-møtedag:
m

Bjørn Kristianssen
Første tirsdag i måneden

Normal sttyremøte-dag:

Hver tredje tirssdag i måneden

Trykkeri:

Avisen er 100 % hjemmelaget

Deadline for innrykk:

Bør være reda
aktøren i hende innen den 20 i mån.

REDAKT
TØR

WILFRED AA
ASHEIM

hjem: 330
0 73 330
jobb: 675
594429

waa@wilfreda
aasheim.com
wilfred.aasheim@akersolutions.com
m

K
Kantina
til Spa
arebanken på T
Teie torv

Møt opp med familie
e og venner og la
a oss ha en
hygg
gelig og sosial kveld
k
sammen! T
Ta gjerne
med
d en liten ting til vår
v loddtrekning
g

http:://www.wilfredaash
heim.com/edvmun
nch.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
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

Solheim
Thorsen

Heidi
Ingunn M.

24 01 59
15 01

Og følgende Lodges:
Thorleif
Haug
Lodge 8005
Birkebeiner
Lodge
8-012

Drammen

21 01 84

Lillehammer

17 01 87

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

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

Hei brødre og søstre.
I skrivende stund ebber 2008 ut og vi møter et nytt år med blanke ark
og et "nytt" styre, som begynner sitt virke med et styremøte tirsdag
6.januar hos undertegnende.
Håper du hadde det bra i året som gikk, økonomisk krise til tross, og at
du får tid til å delta med iver på møtene våre i 2009.
Vi starter det sosiale januarmøtet hos Oseberg Lodge den 13. (kantina
til Sparebanken på Teie torv) kl. 1900. Det er forresten samme dag som
påmeldingen til Thorleif Haug Lodge i Drammen går ut. Vil du delta på
25 års jubileumsfesten på "Hannas kjøkken" på Rica Park Hotell søndag
18. kl.1300, så husk siste frist for påmelding er tirsdag den 13. Kr.
200,-pr. person.
Pensjonister kr. 175.
I februar har vi vårt årlige nappetak med Oseberg på Vallø bowling
med etterfølgende sosialt samvær. Har du en finslepen bowlingteknikk
er du velkommen som deltager på laget vårt. Vi trenger all den hjelp vi
kan få. Vi er også i stort behov av heiagjeng så hvis du ikke spiller, kan
du være med som sosial støttespiller. Følg med i Skriket for detaljer.
Håper Hortens bowlingbane åpner snart så vi kan få gjort unna den
årlige treningsøkta før "alvoret" tar til.
Ellers ønsker jeg dere alt godt i det nye året. Håper dere slipper unna
den varslede influensa epidemien.
Vi sees hos Oseberg Lodge den 13. januar. Trenger du skyss, så ring.

Marshall Vidar Steen-Hansen
Valhallveien 5 A
3155 Åsgårdstrand
Tlf. 33 08 12 92
Medl.sekr./Redaktør / Webmast.
Wilfred Aasheim
Snekkermesterveien 3
3186 Horten Tlf. 330 73 330
e-mail: waa@wilfredaasheim.com

PRESIDENTENS HJØRNE

Jan.

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/

Redaktøren ønsker dere alle
et
Riktig Godt Nytt År

THORL
LEIF HAUG LOD
DGE 8-005
Hei alle sammen,
beklage
er sen tilbakemeld
ding ang. vår 25 årrs jubileum, men det
d har vært en
travel fø
ørjulstid.
ger detaljene:
Her følg

sident
Pres
RE
EFERAT
FRA MEDLEMSMØTE
M
E:

Medlemsm
møte 06.12.200
08 kl. 18:30
Sted:
Sjøm
mannsforenin
ngens lokale.
Tilstede: 22 medlemmer
m
og
g gjester.
Med
d medlemmer og gjester
g
var vi totalt 22 personer som
m hadde funnet ve
eien til
Storrgt. 55 for å delta på årets julebord i Edvard Munch L
Lodge herav 9 av våre
venn
ner fra Oseberg Lodge.
L

Thorleiff Haug Lodge 8-00
05
Markering av 25 års jubile
eum
Dato:

SØNDAG 18. januar
j
2009

Sted:

Hannas Kjøkke
en, Rica Park Hottel, Drammen

Tid:

Kl. 13.00

Pris:

kr. 200,- pr. perrson
kr. 175,- for pen
nsjonister

Det blir blir servert koldtb
bord med varme o
og kalde retter. Ka
affe er inkludert,
men alle
e andre drikkevarer bestilles av den
n enkelte selv og betales ved
bordet.
Påmelding: til Ranveig Moen, tlf. 32 85 2
20 05 eller mobil 93
9 42 72 03 eller
mail ran
nveig.moen1@lifi.no
g pr person skjer når
n dere kommer til Hannas Kjøkke
en.
Betaling

Som
m vanlig kom vi til nydelig dekket bo
ord, og 2 hyggelig vertsfolk fra
Sjøm
mannforeningen + Bjørn og Kari (m
medlem av sjøman
nnsforeningen ogs
så) sto
for servering,
s
oppvask og rydding. Matt var bestilt ferdig og kom til avtalt tiid.
Vi møttes
m
kl. 18.30 så
å vi fikk tid til å vek
ksle noen ord med
d hverandre før Jan kalte
oss til bords.
Med
d ønske om en hyg
ggelig kveld samm
men, ønsket Jan b
både gjester og
med
dlemmer hjertelig velkommen.
v
Spes
sielt velkommen tiil Osebergs Sven A.
Kjøn
nnerød som skulle
e innsette lodgens
s styre for 2009. K
Kveldens program
m for
øvrig
g var lagt opp med hyggelig samvæ
ær, god mat, godt drikke, en konkurrranse
for å skjerpe hjernen litt, kaffe og kakerr og en utlodning. Tid til en god histtorie
ellerr flere regnet han også med.
Våre
e tre nasjonalsang
ger ble sunget.
Trad
disjonell julemat, ribbe
r
m/tilbehør og
g riskrem sto på m
menyen.
Øl/vin/mineralvann va
ar med i prisen og for de som ønske
et noe i det lille glasset
var baren
b
åpen. Sjøm
mannsforeningen har
h offentlig skjenkebevilling.
Mate
en smakte fortrefffelig og denne gan
ngen var det Dagn
ny Mikkelsen som
m fant
man
ndelen og kunne in
nnkassere årets marsipangris.
m

uar 2009
Påmeldingsfrist: 13. janu
Vi ønsker dere alle hjerte
elig velkommen.
Mange hilsner fra
Thorleiff Haug Lodge 8-00
05
Ranveig
g Moen

Etter maten ble det se
ervert en kaffekop
pp til de som ville ha. Noen historier som
fikk latterdøren på vid
d gap, ble det også
å.
Dett var tid for innsetttelse av det nye styret i Edvard Munch Lodge for 200
09.
Eneste nye styremedlem er Bjørn Kristtiansen som ny vissepresident etter Wilfred
Aasheim som har hattt dette vervet i ma
ange år, men som
m nå ønsket avløsning.
Sven Anders Kjønnerrød fra Oseberg Lodge,
L
foretok den
n høytidelige innse
ettelsen
av hvert
h
enkelt styrem
medlem, en serem
moni som alltid er llike høytidelig og stilig.
Assiisterende marshaller var Solveig Kjjønnerød og Kari Bjerkgård, også de
d fra
Ose
eberg Lodge.

Jan takket for tilliten på vegne av det nye styret. Han takket Wilfred for
innsatsen som visepresident gjennom flere år og også for all datahjelp
gjennom årene og overrakte ham en gave. Wilfred fortsetter heldigvis som
medlemssekretær, webmaster og redaktør, så han har fortsatt mange
oppgaver. Jan takket Sven Anders for vel utført oppdrag og overrakte også
ham en påskjønnelse.
Jan leste opp julehilsener som har kommet i posten, fra Terje Vigen Lodge,
Haugaland Lodge og D8- styret.
Kveldens konkurranse var det Wilfred som hadde laget. Det handlet om
Canada, dets provinser og territorier denne gang. Vi ble delt inn i lag og da
resultatene forelå fra ”dommer” Wilfred, var det ”The Gunn Team” bestående
av Gunn, Bjarne, Arild, Svein og fru Mikkelsen som dro hjem seieren. Det er
alltid gøy med disse konkurransene, for vi lærer en god del om som i dette
tilfellet Canada, på en fin måte.

MÅNEDENS BLØTE
Datter i Spania
To bergensdamer møttes på Fisketorget i Bergen. Den ene spør den andre, Kor går det no med hon datteren din så e gift i Spanien?
- Okk nei du, det går ikkje så godt, du skjønner det at pesetasen står så dårlig.
- Seie du det, e det en sånn gammel mann hon e gift med då?
Dæsken æ bomma
Det var en gutt som satt utenfor kirka og kastet små stein på blink.
Så fikk presten høre, - Dæsken æ bomma.
Da gikk presten ut og sa, - Du snakker ikke slik i guds hus.

Mens dette pågikk ble kaffe, kaker og smågodt satt frem. For de som ønsket
noe til kaffen var baren fortsatt åpen. Vi hadde mange fine gevinster til vår
utlodning og det ble mange glade ansikter etter hvert.

På nytt fikk presten høre, - Dæsken æ bomma.
Nok en gang gikk han ut og sa, - Sier du det gang til så vil gud sraffe deg hardt.

Sven Anders tok ordet og takket for det gode samarbeidet våre to lodger har
hatt i året som er gått. Og håpet på like godt vennskap og samarbeide i det
nye året som kommer. Han inviterte alle i Edvard Munch Lodge til deres
julemøte 09.12.08
Han ville gjerne også takke Wilfred for all god hjelp med web-siden til Oseberg
Lodge og overrakte Wilfred en gave.
Praten gikk livlig og latteren satt løst som det gjør blant gode venner. Men alt
har sin ende og Jan avsluttet kvelden med å ønske alle En Riktig God Jul og
Et Godt og Fredfylt Nytt År og ønsket samtidig vel møtt i det nye året.
Britt Thorsen
Sekretær

Enda en gang kom det fra gutten, - Dæsken æ bomma.
Da gikk presten ut og sa, - Nå vil gud straffe deg hardt.
Da kom det et lysglimt fra himmelen og et lyn traff presten i hodet.
Da hørte gutten fra himmelen, - Dæsken æ bomma.
Fallskjermhopp
En ung soldat skulle foreta sitt første fallskjermhopp, og korporalen forklarte ham
prosedyren.
- Du teller til ti og drar i utløsersnoren, sa korporalen.
- Hvis skjermen ikke åpner seg, drar du i utløsersnoren til reserveskjermen. Du
lander mykt og fjærende slik du har lært, og en lastebil vil komme og hente deg.
Soldaten hoppet ut av flyet, tellet til ti og dro i utløsersnoren. Ingen skjerm åpnet
seg. Han dro i utløsersnoren til reserveskjermen. Ingen reserveskjerm åpnet seg
heller.
Han styrtet mot bakken mens han mumlet, - Skal vedde på at den j…. lastebilen
ikke står der, heller!
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Eneste nye styremedlem er Bjørn Kristtiansen som ny vissepresident etter Wilfred
Aasheim som har hattt dette vervet i ma
ange år, men som
m nå ønsket avløsning.
Sven Anders Kjønnerrød fra Oseberg Lodge,
L
foretok den
n høytidelige innse
ettelsen
av hvert
h
enkelt styrem
medlem, en serem
moni som alltid er llike høytidelig og stilig.
Assiisterende marshaller var Solveig Kjjønnerød og Kari Bjerkgård, også de
d fra
Ose
eberg Lodge.

Til:
navn» «Fornav
vn»
«Ettern
«Adressselinje_1»
«Poststted»
MØTEP
PLAN FOR ÅR 2009
Styret foreslår
f
følgende
e foreløpige mø
øteplan for år 20
009.
DATO
ARRAN
NGEMENT
S
STED
06 JANU
UAR
13 JANU
UAR
FEBRUA
AR
03 MARS
S
14 APRIL
05 MAI
02 JUNI
05 JULI
04 AUGU
UST
08 SEPT
TEMBER
06 OKTO
OBER
NOVEMBER
05 DESE
EMBER

STYREM
MØTE
Fellesmø
øte Oseberg
BOWLIN
NG/OSEBERG
MEDLEM
MSMØTE
Fellesmø
øte Oseberg
”BURSD
DAG/POTLUCK”
BUESKY
YTING
FROGNERPARKEN
GRILL-M
MØTE
Fellesmø
øte Oseberg
VALG AV
V STYRE
THANKS
SGIVING/OSEB.
JULEBO
ORD

P
Paaschegt. 1A
S
Sparebankens Kantiine, Teie
B
Bowlingen, Vallø
T
Turnkantina, Holtan
S
Sparebankens Kantiine, Teie torv
T
Turnkantina, Holtan
B
Bueskytterne, Fylling
ga
F
FROGNERPARKEN
N
K
Karistua
S
Sparebankens Kantiine, Teie torv
T
Turnkantina, Holtan
S
SPEIDERHYTTA EIK
S
SJØMANNSFOREN
NINGEN

Medlemsavis for
Edvard Munch
Lodge 8-019
Postboks 317
3193 Horten
Årg
gang 15 Nummer 12

DESEM
MBER 20
008
Org. Nr. 989
9 825 879 Brønnøy
ysund.

Tirsdag 13. Desember
F
Fellesmøte
me
ed Oseberg Lodge

OPPLYSNINGE
O
R OM EDVARD
D MUNCH LODG
GE 2008
Kontingen
nt:

Hovedmedlem
m Kr. 350,- / Ektefelle kr.
k 300,- / SNYC
ungdomsmedllem kr. 200,-

Aktivitetsk
komite

Kari Auli og Nils L. Hanche

Solskinns
skomite
Normal medlems-møtedag:
m

Bjørn Kristianssen
Første tirsdag i måneden

Normal sttyremøte-dag:

Hver tredje tirssdag i måneden

Trykkeri:

Avisen er 100 % hjemmelaget

Deadline for innrykk:

Bør være reda
aktøren i hende innen den 20 i mån.

REDAKT
TØR

WILFRED AA
ASHEIM

hjem: 330
0 73 330
jobb: 675
594429

waa@wilfreda
aasheim.com
wilfred.aasheim@akersolutions.com
m

K
Kantina
til Spa
arebanken på T
Teie torv

Møt opp med familie
e og venner og la
a oss ha en
hygg
gelig og sosial kveld
k
sammen! T
Ta gjerne
med
d en liten ting til vår
v loddtrekning
g

http:://www.wilfredaash
heim.com/edvmun
nch.htm

