
Til: 
 
«Etternavn» «Fornavn» 
«Adresselinje_1» 
«Poststed» 
 
MØTEPLAN FOR ÅR 2010 
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2010. 
DATO ARRANGEMENT STED 
12 JANUAR Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie 
02 FEBRUAR MEDLEMSMØTE Turnkantina, Holtan 
12 FEBRUAR BOWLING/OSEBERG Bowlingen, Vallø 
02 MARS MEDLEMSMØTE Turnkantina, Holtan 
13 APRIL Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie torv 
04  MAI ”BURSDAG/POTLUCK” Turnkantina, Holtan 
01 JUNI BUESKYTING Bueskytterne, Fyllinga 
04 JULI FROGNERPARKEN FROGNERPARKEN 
03 AUGUST GRILL-MØTE Sted angis senere 
14 SEPTEMBER Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie torv 
05 OKTOBER VALG AV STYRE Turnkantina, Holtan 
13 NOVEMBER THANKSGIVING/OSEB. SPEIDERHYTTA EIK 
04 DESEMBER JULEBORD SJØMANNSFORENINGEN 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 
 

Medlemsavis for 
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Postboks 317  
3193 Horten

Årgang 16 Nummer 12

DESEMBER 2009 

  

 
Tirsdag 12. Januar 

 
Fellesmøte Oseberg Lodge. 
Sparebankens Kantine, Teie   

kl. 19:00 
 Forretningsmøte 
 Kaffe, Bevertning, 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 2010 

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: 330 73 330 
jobb:  67594429 

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

Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.



JULETREFEST 
PÅ           

HASSUM 
30.desember kl.16 

 
Velkommen til juletrefest med gang rundt 
juletreet, servering av brus og boller og kaffe 
til de voksne. 

 
På låven bor det mange smånisser, og er vi 
heldige får vi besøk av en stor nisse. 
 
Det koster kr.50.- og påmelding er fint innen 
28-12, 
Til: Erna og Arild Hassum 
 
telefon:33330249 
mob:    41321722 
mob:    98009312 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            President 
                             Jan W. 
                             Thorsen 
 
                                   Paaschegt. 1 A 
                                    3183 Horten 
 
 
Tlf. 33 04 19 70 
e-mail: jwth@online.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  
 
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 
 
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 

Gratulerer med dagen 
ønskes følgende 
medlemmer: 

   
Solheim Heidi 24 01 
Thorsen Ingunn M. 15 01 
 

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/ 

 

Og følgende Lodges: 
 
Thorleif Haug 
Lodge 8-005 

Drammen 21 01 84 

Birkebeiner 
Lodge 8-012 

Lillehammer 17 01 87 

 



  
The Burglar.     

 

A burglar broke into a house one night. He shone his flashlight around, looking 
for valuables when a voice in the dark said,  
'Jesus knows you're here.' 

He nearly jumped out of his skin, clicked his flashlight off, and froze. 

When he heard nothing more , after a bit, he shook his head and continued. 

Just as he pulled the stereo out so he could disconnect the wires, clear as a 
bell he heard  
'Jesus is watching you.' 

Freaked out, he shone his light around frantically, looking for the source of the 
voice. 

Finally, in the corner of the room, his flashlight beam came to rest on a parrot.  

 
'Did you say that?' he hissed at the parrot.  
'Yep', the parrot confessed, then squawked, 'I'm just trying to warn you that 
Jesus is watching you.' 

The burglar relaxed. 'Warn me, huh? Who in the world are you?'  
'Moses,' replied the bird.  
'Moses?' the burglar laughed. 'What kind of people would name a bird 
Moses?'  
'The kind of people that would name a Rottweiler Jesus.' 

  
  
Jesus 

sident  

 
 
 
 

 

Julemøte 05.12.2009 kl. 18.30 hos Sjømannsforeningen i Storgt. 55. 
 
Tilstede: Hele styret og Inger Aasheim. Liv Sollum, Gunn Borge, Brit Gjertsen, 
Arild Andersen.  
Gjester: Gunn Britt Steen Hansen, Ramona Kristiansen, Svein Andersen 
Fra Thorleif Haug Lodge: President Ranveig Moen. 
Fra Oseberg Lodge: Solveig og Sven Anders Kjønnerød med barnebarna Tobias 
og Sindre, Else Mari Christiansen, Kari og Martin Bjerkgård og Erna og Arild 
Hassum.  
 
Jan ønsket alle hjertelig velkommen til årets julemøte. Han ref. julehilsener og ba 
deretter forsamlingen reise seg for våre tre nasjonalsanger.  
Jan ønsket et ekstra velkommen til president Ranveig Moen fra Thorleif Haug 
Lodge i Drammen, som besøkte oss for første gang.  Han redegjorde så for 
kveldens program. 
 
Maten kom presis og vi kunne gå til et fint julepyntet bord. Menyen var 
tradisjonell med ribbe, medisterkake, julepølse m/tilbehør, og riskrem m/mandel 
og rød saus til dessert. 
Maten smakte utmerket og før desserten kom på bordet, kom Jan med et par 
gåter. 
Wilfred var heldig, fant mandelen og innkasserte ”mandelgrisen”. 
 
Ranveig Moen holdt en fin tale og takket tilslutt for god mat og drikke. Etterpå 
var det en kopp kaffe for de som ønsket det. Praten gikk livlig mens bordet ble 
ryddet. 
 
Styret for 2010 ble innsatt og til dette vervet hadde vi Sven Anders Kjønnerød 
med marshallene Ranveig Moen og Solveig S. Kjønnerød.  Hele styret fra 2009 
ble gjenvalgt.  
Flere tok bilder av det nye styret. Ranveig Moen som er bildeansvarlig for ”Viking 
Magazine” tok noen fine bilder som vi nok vil se igjen i ”Viking” etter hvert. 
 
Arild og Ramona måtte dra tidlig da de skulle rekke fergen til Moss, men før de 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE: 
 
                               Medlemsmøte 05.12.2009 kl. 18:30 
                                     Sted:      Sjømannsforeningen. 
                                     Tilstede: 13 medlemmer og 13 gjester. 
 



dro, fikk Arild utdelt 20-års pin for sitt medlemsskap i SON. 
 
Som alltid har vi en gjettekonkurranse på vårt julemøte. Vi ble delt inn i 8 lag. 
Da spørsmålene ble delt ut, gikk diskusjonen livlig rundt bordene. Resultatet 
ble levert til sidemannen/laget, så ingen rettet sin egen oppgave da Jan leste 
opp fasitsvarene. Etter opptellingen var det lag nr.5 som hadde vunnet. Laget 
besto av Inger Aasheim, Erna Hassum og Svein Andersen. Premien var et 
Flax-lodd til hver. 
 
Det var tid for kaffe, kaker og salg av lodder. Kari A. hadde bakt deilig 
eplekake med vaniljesaus til, Britt T hadde bakt bløtkake og Nils H, hadde 
med pepperkaker og mye deilig smågodt, så det var litt for enhver smak. 
 
Under kaffen overrakte Jan en gave til Sven Anders med takk for godt utført 
innsettelse og en takk og gave også til Wilfred som er vår medlemssekretær, 
redaktør av ”Skriket”, web-master og ”limet” som holder lodgen oppdatert. 
 
Trekning av de mange fine gevinstene ble foretatt og det ble mange fornøyde 
vinnere. 
 
Før kvelden ble avsluttet, ble kjøkkengjengen fra Sjømannsforeningen takket 
for god hjelp, og alle ble ønsket God Jul og vel hjem.  
 
Vi har styremøte 05.01.2010, så vårt neste møte blir fellesmøte hos Oseberg 
Lodge 12. januar 2010 kl. 19.00. 
 
Neste møte i Turnkantina blir tirsdag 02. februar. 
 

Britt Thorsen 
Sekr. 

 
PRESIDENTENS HJØRNE: 
 
Redaktøren ønsker alle sine lesere et Riktig Godt Nytt År.  
Ved utgangen av dette året er vi 26 medlemmer og 6 Heritage medlemmer i 
Edvard Munch Lodge. Og vi har ”overlevet” enda et år som selvstendig Lodge, 
og feiret i mai vårt 15 års jubileum.  Vårt nyttårs-ønske må vel være at vi vil se 
en vekst i medlemstallet i kommende år, så vårt nyttårs-forsett bør vel være at 
vi alle skulle klare å verve ETT nytt medlem hver. Tenk om vi hadde klart det. 
Da ville vi vært 52 medlemmer ved neste års-slutt. Og tenk hvilken ny giv det 
ville gitt for Lodgen! 
Det er vel kanskje for mye å håpe på, men vi kan vel i hvert fall love hverandre 
å gjøre et forsøk? 

PRESIDENTENS HJØRNE: 
   
 
Hei  brødre og søstre. 
  
Håper 2009 har vært et godt år for dere alle sammen, økonomiske 
nedgangstider og svineinfluensa til tross. For oss, som forening, har vi lagt de 
første 15 årene bak oss, noe vi feiret  i mai med god deltagelse og stor iver etter 
å fortsette det gode samarbeidet  i SON. 
Fellesmøtene med Oseberg har som vanlig vært meget positive og givende, og 
det sosiale fellesskapet er gull verdt. 
 Julemøtet var godt besøkt med venner fra Oseberg og Thorleif Haug i 
Drammen. Arild Andersen mottok 20 års pin og Sven A. Kjønnerød foretok 
innsettelse av 2010 styret. 
 Allerede 12. januar starter det nye møteåret. Fellesmøte hos 
Oseberg, Bankkantina, Teie Torv. Klokka 1900.   
Søndag 24.jan. klokken 13, inviterer Thorleif Haug Lodge til koldtbord på 
Hannas Kjøkken, Rica Park Hotel, Drammen. Pris etc.blir tilgjengelig på nyåret. 
 Har du barn eller barnebarn som ønsker å delta på Camp Skogfjorden (språkleir 
for ungdom 14-18 år Bemidji, Minnesota). Avreise ca.20. juni 2010. 
Påmeldingsfristen er senest 31. januar. SON`s kontaktperson er: Johanne 
Hansen, Sørnestunet 12, 4015 Stavanger. E-
post:johanne.hansen@sornestunet.no 
  
Kongressen i Kvinesdal skal avholdes i tidsrommet 10.-12. juni i år. Vi kan sende 
2 delegater. Påmelding av delegater må skje til D8 Styret 90 dager før 
kongressen starter. Interesserte bør gi beskjed til undertegnende. 
  
 Til slutt vil jeg takke alle i styret for meget godt samarbeide i året 2009 og ønske 
velkommen til et nytt aktivt år for alle medlemmer i Edvard Munch Lodge. 
  
 Håper dere alle hadde en velsignet god Julehelg. Ønsker dere alle alt godt i det 
nye året. 
     Jan. 
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Julemøte 05.12.2009 kl. 18.30 hos Sjømannsforeningen i Storgt. 55. 
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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE: 
 
                               Medlemsmøte 05.12.2009 kl. 18:30 
                                     Sted:      Sjømannsforeningen. 
                                     Tilstede: 13 medlemmer og 13 gjester. 
 



JULETREFEST 
PÅ           

HASSUM 
30.desember kl.16 

 
Velkommen til juletrefest med gang rundt 
juletreet, servering av brus og boller og kaffe 
til de voksne. 

 
På låven bor det mange smånisser, og er vi 
heldige får vi besøk av en stor nisse. 
 
Det koster kr.50.- og påmelding er fint innen 
28-12, 
Til: Erna og Arild Hassum 
 
telefon:33330249 
mob:    41321722 
mob:    98009312 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            President 
                             Jan W. 
                             Thorsen 
 
                                   Paaschegt. 1 A 
                                    3183 Horten 
 
 
Tlf. 33 04 19 70 
e-mail: jwth@online.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  
 
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 
 
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 

Gratulerer med dagen 
ønskes følgende 
medlemmer: 

   
Solheim Heidi 24 01 
Thorsen Ingunn M. 15 01 
 

SON’s Internet addresses: 
Distrikt 8 - Norge: 

http://www.sonsofnorway.no 
 

SON-INTERNATIONAL Web site: 
www.sonsofnorway.com 
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 Rockaway, New Jersey 
http://www.nor-bu.org/ 

 

Og følgende Lodges: 
 
Thorleif Haug 
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Drammen 21 01 84 

Birkebeiner 
Lodge 8-012 

Lillehammer 17 01 87 

 



Til: 
 
«Etternavn» «Fornavn» 
«Adresselinje_1» 
«Poststed» 
 
MØTEPLAN FOR ÅR 2010 
Styret foreslår følgende foreløpige møteplan for år 2010. 
DATO ARRANGEMENT STED 
12 JANUAR Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie 
02 FEBRUAR MEDLEMSMØTE Turnkantina, Holtan 
12 FEBRUAR BOWLING/OSEBERG Bowlingen, Vallø 
02 MARS MEDLEMSMØTE Turnkantina, Holtan 
13 APRIL Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie torv 
04  MAI ”BURSDAG/POTLUCK” Turnkantina, Holtan 
01 JUNI BUESKYTING Bueskytterne, Fyllinga 
04 JULI FROGNERPARKEN FROGNERPARKEN 
03 AUGUST GRILL-MØTE Sted angis senere 
14 SEPTEMBER Fellesmøte Oseberg Sparebankens Kantine, Teie torv 
05 OKTOBER VALG AV STYRE Turnkantina, Holtan 
13 NOVEMBER THANKSGIVING/OSEB. SPEIDERHYTTA EIK 
04 DESEMBER JULEBORD SJØMANNSFORENINGEN 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 
 

Medlemsavis for 
Edvard Munch 
Lodge 8-019 

Postboks 317  
3193 Horten

Årgang 16 Nummer 12

DESEMBER 2009 

  

 
Tirsdag 12. Januar 

 
Fellesmøte Oseberg Lodge. 
Sparebankens Kantine, Teie   

kl. 19:00 
 Forretningsmøte 
 Kaffe, Bevertning, 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 2010 

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: 330 73 330 
jobb:  67594429 

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

Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.




