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

Fellesmøte Oseberg

Bankkantinen, Teie Torg

01 februar
11 februar
01 mars
12 april
03 mai
07 juni
03? juli
02 august
06 september
04 oktober

Medlemsmøte
Bowling m/Oseberg
Medlemsmøte
Fellesmøte Oseberg
Stiftelsesfeiring
Grillaften
4th of July feiring
Bueskyting
Fellesmøte Oseberg
Medlemsmøte-valg

Turnkantina, Holtanskolen
Bowlingen Vallø
Turnkantina, Holtanskolen
Sparebankens kantine, Teie torg
Turnkantina, Holtanskolen
Nærmere info senere
Frognerparken
Bueskytterne, Fyllinga
Sparebankens kantine, Teie torg
Turnkantina, Holtanskolen

11 november
03 desember

Thanksgiving/Oseberg
Julebord

Speiderhytta, Eik
Sjømannsforeningen

Godt Nytt År!
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

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

DESEMBER 2010
Org. Nr. 989 825 879 Brønnøysund.

Tirsdag 11. 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

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
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

Solheim
Thorsen

Heidi
Ingunn M.

Godt Nytt År!

24 01
15 01

Og følgende Lodges:
Thorleif Haug
Lodge 8-005
Birkebeiner
Lodge 8-012

Drammen

21 01 84

Lillehammer

17 01 87

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

I celebrated my birthday by buying one of those all terrain 4
wheel things.
Here’s a picture of me tearin’ up the back yard with it ...

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

Kanskje noe å tenke på for nyttårs-trimmen når vi skal ut og
forbrenne noen av alle de kaloriene vi har fortært i julen?
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/

TELL ME THIS WON'T HAPPEN TO US !!!
A little old lady was running up and down the halls in a nursing home. As she walked,
she would flip up the hem of her night-gown and say 'Supersex.' She walked up to an
elderly man in a wheelchair. Flipping her gown at him, she said, 'Supersex.'
He sat silently for a moment or two and finally answered, 'I'll take the soup.'

BAD Parrot vocabulary.
Every word out of the bird's mouth was
A young man named John received a parrot as a gift. The
parrot had a bad attitude and an even worse rude, obnoxious
and laced with profanity. John tried and tried to
change the bird's attitude by consistently saying only
polite words, playing soft music and anything else he could
think of to 'clean up' the bird's vocabulary.
Finally, John was fed up and he yelled at the parrot.
The parrot yelled back. John shook the parrot and the
parrot got angrier and even more rude. John, in desperation,
threw up his hand, grabbed the bird and put him in the
freezer. For a few minutes the parrot squawked and kicked
and screamed.
Then suddenly there was total quiet. Not a peep was heard
for over a minute.
Fearing that he'd hurt the parrot, John quickly opened
the door to the freezer. The parrot calmly stepped out
onto John's outstretched arms and said "I believe I
may have offended you with my rude language and
actions. I'm sincerely remorseful for my
inappropriate transgressions and I fully intend to do
everything I can to correct my rude and unforgivable behavior."
John was stunned at the change in the bird's attitude.
As he was about to ask the parrot what had made such a
dramatic change in his behavior, the bird spoke-up, very
softly, "May I ask what the turkey did?"

ent
REFERAT

Fra MEDLEMSMØTE:
Medlemsmøte 04.12.2010 kl. 18:30
Sted:
Sjømannsforeningen.
Tilstede: 25 personer

Julemøte 04.12.2010, kl. 18.30 i Sjømannsforeningens lokal, Storgt. 55.
25 festglade mennesker kom til et flott pyntet julebord for å delta i årets
siste møte.
President Jan W. Thorsen ønsket medlemmer, ledsagere og venner fra
Oseberg Lodge hjertelig velkommen. De tre nasjonalsangene ble sunget.
Jan leste opp julehilsener som var kommet til lodgen.
Sven Anders Kjønnerød benyttet anledningen til å minne om hans og
Solveigs nye e-mailadresser fra nyttår. Han minte også om Oseberg
Lodge sitt julemøte 14.12, hvor de får besøk av D8-president Odd Harald
Olsen og D8-kasserer Per Mikalsen. Oseberg Lodge har leid låven på
gården til Erna og Arild Hassum til juletrefest den 2. januar 2011 kl.
14.00. Alle er hjertelig velkommen til begge disse møtene.
Nils Hanche takket for oppmerksomheten på sin 70-års dag i oktober.
Deilig mat kom på bordet, full julemiddag fra Endre Nese. Som alltid er
det medlemmer fra sjømannsforeningen + vår aktivitetsleder Kari Auli
som står for pynting av bordet og servering. I riskremen var det
selvfølgelig mandel og de to heldige som fant disse var Inger Aasheim og
Erna Hassum, som fikk hver sin marsipangris. Etter middagen var det en
kopp kaffe. Tilbehør for de som ønsket kunne kjøpes i baren.
Vår kasserer Bjarne Rolland fikk det ærefulle oppdraget å takke for
maten. Han startet med fin en vits som sto i ”Skriket” for mange år siden,
og takket så for maten med et dikt om sin ”elskede venn”, maten.
Styret for 2011 skulle innsettes og denne oppgaven hadde Sven Anders

Kjønnerød Innsettende marshaller var Solveig Kjønnerød og Wenche
Jacobsen, Alle tre fra styret i Oseberg Lodge.
Jan takket for tilliten på vegne av det nyinnsatte styret. Fotografering
av det nye styret ble foretatt.

Presidentens hjørne :

Hei brødre og søstre.

Tradisjonen tro på vårt julemøte sto også en gjettekonkurranse på
programmet.
Det ble satt opp seks lag og det seirende laget besto av Wilfred
Aasheim, Erna Hassum, Kari Auli og Kåre Frugaard. De fikk hvert sitt
Flax-lodd i premie.

Denne avslutningen på året 2010 har vært en kald fornøyelse. Det skal etter
sigende være den kaldeste desember i manns minne. For oss, som ikke er
avhengig av å være ute, har det gått greit med god fyr i ovnen. Innelivet har sin
sjarm, men det blir lett litt mye stillesitting og kaffekos. Håper på litt mer sne og
færre kuldegrader, så vi kan prøve skiene.

Sven Anders hadde også fått en annen oppgave i kveld , nemlig å dele
ut pins til medlemmer som hadde 5 – 10- 20 års jubileum i Sons of
Norway.

Takk for sist forresten. Det ble nok et vellykket julemøte. Godt besøkt av venner
fra Oseberg Lodge i tillegg til våre egne medlemmer. Stilig innsettelse av det nye
styret ved Svend A. Kjønnerød. Alt i alt en minneverdig kveld.

5 års pin.
Bernhard Aasheim, Erik og Ingunn Thorsen, Elin og Kristian Rosvold ,
Heidi Solheim og Rune Thorsen.
10-års pin:
Gunn E. Borge
20-års pin:
Nils O. Opland , Jan Wettre Thorsen.

Oseberg Lodge hadde møte den 14. des. med besøk av D8`s president Odd H.
Olsen og kasserer Per Mikaelsen. Dette er en ny praksis fra Distriktsstyret,som
vil besøke de fleste Lodgene i Kongressperioden. ( Det var jo nettopp dette som
var intensjonen i forslaget fra Oseberg til kongressen 2010.) Odd Harald var
innsettende offiser for Osebergs nye styre og vår sekeretær, Britt Thorsen, var
marshall. Det var en trivelig møtekveld.
Håper dere meldte dere på Osebergs juletrefest den 2. januar hos Erna og
Arild Hassum.

Sven Anders Kjønnerød ble behørig takket for kveldens oppgaver og
ble overrakt en oppmerksomhet.

Husk årets første møte, som er et fellesmøte, hos Oseberg den 11. januar. Det
er som vanlig kl. 1900 i Sparebankens kantine, Teie Torv. Ta med en liten
gevinst til utlodningen. Februarmøtet vårt blir som vanlig viet bowling med
etterfølgende sosialt samvær, men det kommer vi tilbake til.

Kaffe og kaker ble servert og åre-bollen ble sendt rundt. Det var mange
fine gevinster som skiftet eier etter hvert.

Håper alle fortsetter det gode arbeide med å samle frimerker til Tubfrim og slike
Tabs på brus og ølbokser. Det går til gode formål !!!

Jan avsluttet kvelden med å takke betjeningen og Kari Auli for god
servering og ønsket både gjester og medlemmer god jul og godt nyttår
og vel hjem etter ennå en hyggelig kveld i godt selskap.

Til slutt vil jeg ønske dere alt godt i 2011, og vel møtt på møtene våre. Ta
gjerne med bekjente.

Januarmøtet er fellesmøte hos Oseberg Lodge 11. januar 2011.
Britt Thorsen
Sekretær .

Vi sees.
Jan.
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I celebrated my birthday by buying one of those all terrain 4
wheel things.
Here’s a picture of me tearin’ up the back yard with it ...

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

Kanskje noe å tenke på for nyttårs-trimmen når vi skal ut og
forbrenne noen av alle de kaloriene vi har fortært i julen?
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/

TELL ME THIS WON'T HAPPEN TO US !!!
A little old lady was running up and down the halls in a nursing home. As she walked,
she would flip up the hem of her night-gown and say 'Supersex.' She walked up to an
elderly man in a wheelchair. Flipping her gown at him, she said, 'Supersex.'
He sat silently for a moment or two and finally answered, 'I'll take the soup.'
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