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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 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. 

 

E. M. L. 

DET VAR IKKE LIV LAGA 
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SITTENDE STYRE I EDVARD MUNCH LODGE  takker for seg 

 

 

 
Første rekke: 
President Jan Wettre Thorsen, flankert av Aktivitetsleder Kari Hilda Auli (v) og 
Sekretær Britt Thorsen (h). 

Bakre rekke: 
Marshall Vidar Steen-Hansen, Visepresident Bjørn Kristiansen, 
Kasserer/Medlemsskapssekretær Bjarne Rolland, Tillitsvalgt Nils L. Hanche, 
Redaktør/Webmaster Wilfred Aasheim. 
 

Vi takker så mye for oss og for alle gode stunder vi har 

opplevd sammen i alle disse årene. Selv om vi til slutt ikke 

fant grunnlag til fortsatt drift av Lodgen, sitter vi igjen med 

mange gode minner fra våre mange tilstelninger og sammen-

komster, og håper vi skal kunne videreføre dette når vi nå slår 

oss sammen med Oseberg Lodge i Tønsberg. Sees igjen der! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 

Oseberg News 
 

Velkommen til årets første 
medlemsmøte tirsdag 10. 
 januar kl. 19.00 i kantina til Nøtterø 
Sparebank, Teie 
Som alltid på våre møter blir det en forretningsdel først. Etterpå 
blir det hyggelig samvær, kaffe og kanskje tar medlemmene 
med seg  rester  av julebaksten, slik at vi kan invitere til årets 
første og største 

 
Julekake-restebord 

Under kaffen stiller vi med blanke ark og håper medlemmene 
kommer med gode ideer til hva vi kan gjøre i løpet av 2012. 
Forhåpentligvis er det stemning for å holde fast på noen av de 
tradisjonelle postene, også de vi 
tidligere har hatt i Horten. 

 
Nye medlemmer 

På medlemsmøtet i desember ble Inger Unni og Leif Dagfinn 
Isegran opptatt som medlemmer. I tillegg har Arild Andersen, 
Kari Auli, Bjørn Kristiansen, Eddy Ferreira, Brit Ekman Gjertsen, 
Brit og Jan Thorsen, Inger og Wilfred Aasheim, Gunn Borge,  
Bjarne Rolland, Nils L. Hanche, Nils Otto Opland, Liv Sollum og 
Vidar Steen Hansen overført sitt medlemskap fra nå nedlagte 
Edvard Munch Lodge til Oseberg. Hjertelig velkommen til dere 
alle sammen. Håper å se dere på våre medlemsmøter og andre 
arrangementer. 



 
Presidentens hjørne : 
 
Hei brødre og søstre. 
 
Dette blir siste gang jeg griper pennen fatt som president i Edvard Munch 
Lodge. Fra 1. januar blir/ ble vi historie.  
 
Mange medlemmer fortsetter, heldigvis, sitt medlemskap i Oseberg Lodge, 
som vi faktisk har hatt et nært samarbeid med i en årrekke gjennom aktive 
medlemsmøter og arrangementer. Avstanden mellom våre to lodger er jo så 
liten (18 km ) så det er nok fornuftig at vi slår oss sammen istedenfor den 
håpløse kampen det er for å overleve. 
 
Vårt siste medlemsmøte, julemøtet, ble som vanlig en fin ”fest” i tradisjonell 
EML ånd. Mange egne medlemmer og venner fra Oseberg samt D8`s 
kasserer, Per Mikalsen, og hans kone Marit, gjorde dette arrangementet til en 
minneverdig avslutning på vårt nesten 18 årige virke som Lodge i SON. 
 
Til slutt vil jeg takke alle medlemmer og aktive styremedlemmer for all støtte 
og godt samarbeide i de årene vi har hatt sammen. Takk til NOR-BU Lodge 
(3-427) for tiden vi har vært søsterlodger og jeg håper vi kan fortsette 
samarbeidet i Oseberg Lodge i årene som ligger foran oss. Takk til alle i ”SON 
familien” i D8 for det gode samarbeidet gjennom alle år og lykke til videre! 
  
Vi sees. 
 
 Med broderlig hilsen. 
 Jan W. Thorsen. 
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Tilstede: Fra D8-styret, kasserer Per Mikalsen og kona Marit. 
Fra EML: Jan W. Thorsen, Bjørn Kristiansen, Britt Thorsen, Bjarne Rolland, Kari 
Auli, Nils Hanche, Vidar Steen Hansen, Wilfred Aasheim, Inger Aasheim , Gun-
Britt Steen Hansen, Gunn E. Borge, Liv Sollum, Brit Gjertsen. Svein Andersen 
var stedfortreder for sin bror Arild Andersen. 
Fra Oseberg Lodge: Torild Trolsrud, Sven Anders og Solveig Kjønnerød, Kari og 
Martin Bjerkgård, Erna og Arild Hassum, Wenche og Åsmund Jacobsen, Else 
Mari Christiansen. 
 
Jan ønsket velkommen til Edvard Munch Lodge’s siste julemøte, og ga en 
oversikt over kveldens program, som fulgte i tradisjonens spor fra tidligere år. 
 
De tre nasjonalsangene ble sunget. 
 
Jan tok igjen ordet og ønsket alle våre gjester hjertelig velkommen. Et særlig 
velkommen til D8-kasserer Per Mikalsen og hans kone Marit, som hadde tatt 
turen fra Arendal. 
 
President i Oseberg Lodge tok så ordet. Hun synes det var hyggelig å kunne 
delta på festen og ønsket alle i Edvard Munch Lodge hjertelig velkommen som 
nye medlemmer. Hun delte ut en Oseberg Lodge-penn til alle våre medlemmer. 
 
Da vi hadde noen minutter til overs før maten, ble det utbrakt en skål for Edvard 
Munch Lodge. 
 
Presis kl. 19.00 ankom maten, deilig varm julemat m/tilbehør. Maten smakte 
fortreffelig. Med riskrem til dessert vanket det mandelgaver, marsipangris, til 
Bjarne og Martin, som var de heldige vinnerne. 
 
Etter maten smakte det godt med en god kopp kaffe. 
 
Mens bordet ble ryddet, ble det fortalt flere vitser så ikke bare ”snakketøyet” men 
også lattermusklene fikk god trim. 
 
Jan holdt en rask historiegjennomgang og startet med forløpet til at Edvard 
Munch ble startet 7. mai 1994. Han nevnte litt om alt vi har opplevd i disse 17 

REFERAT Fra MEDLEMSMØTE: 

 

                               Medlems/julemøte 03.12.2011 kl. 18:30 

                                     Sted:      Sjømannsforeningen, Storgt. 55. 
                                     Tilstede: ?? medlemmer og gjester. 
 

 

 



årene. Bjarne fortalte om vårt prosjekt, å sende en deltager til Ski for Light i 
USA. Vår utsendte deltager var blinde Eivind Knudsen med Bjarne som 
ledsager. De hadde en fantastisk tur som begge ser tilbake på med glede. 
 
Jan leste opp julehilsener fra andre lodger og refererte også et brev fra D8-
styret ang. støtte til flomofrene i Minot. Dette var allerede godkjent av styret og 
støttebeløpet oversendes D8-styret v/kasserer Per Mikalsen. 
 
Også i år hadde Jan laget en spørrekonkurranse. Deltagerne ble delt inn i fem 
lag. Diskusjonen gikk livlig i de forskjellige gruppene underveis. Etter endt 
tidsfrist, leste Jan opp fasitsvarene og lagene satte selv poeng. Jan samlet inn 
oppgavene og leste opp resultatene der lag nr. 5 gikk av med seieren. Dette 
laget besto av: Inger Aasheim, Wenche Jacobsen, Arild Hassum og Per 
Mikalsen, som fikk hvert sitt Flax-lodd i premie. 
 
Mens dette pågikk ble kaffe og flott marsipankake med påskriften ”EML takker 
av og ønsker alle En Riktig God Jul” satt fram. Bollen med årer til kveldens 
utlodning ble også sendt rundt etter hvert. Praten gikk livlig rundt kaffebordet.  
 
Sven Anders Kjønnerød tok ordet og sa han på en måte følte seg litt snytt. I 
mange år har han ”innsatt ” vårt nye styre, men i år blir det ikke slik. Han 
hadde likevel en fin oppgave å utføre. Han takket Wilfred Aasheim for hans 
arbeide med deres hjemmeside og overrakte ham en flaske vin. 
 
Jan ville gjerne takke alle som har sittet i styret sammen med ham i mange år. 
Han ba dem komme fram på gulvet, og hvert styremedlem ble overrakt en 
flaske vin med stor takk for vel utført arbeide. 
 
Per Mikalsen tok ordet og takket på vegne av seg selv og Marit for 
invitasjonen til møtet. Han ønsket oss lykke til videre i Oseberg lodge. Per sa 
han var glad de fleste blir med over til Oseberg Lodge fra nyttår, så SON 
fortsatt har en sterkt distrikt nr. 8 i  Norge. Han hadde hilsen med til lodgen vår 
fra D8-president Odd Harald Olsen. Han overbrakte også en hilsen fra det 
internasjonale styret v/Ernst Granly, med takk for 17 års godt samarbeide. 
 
Tilslutt gjensto kveldens loddtrekning og mange fine gevinster ble delt ut. 
 
Jan takket alle for at de bidro til at vårt siste møte ble så hyggelig, og ønsket 
alle en God Jul og et Godt Nytt År. 
 
Britt Thorsen 
Sekretær 
 

 

 redaktørens hjørne : 
 
Og så er det tid for å skrive siste kapittel i historien om Edvard Munch Lodge. 
Etter over 17 års drift, og nesten 14 år i redaktør-stolen for mitt «hjertebarn» Skriket, er 
det ganske vemodig å tenke på at dette er mitt siste innlegg i medlemsavisen som jevnt 
og trutt har kommet ut tilnærmet hver måned  i alle disse årene, og som har fungert som 
en budbringer og bindeledd mellom styret og medlemmene. 
 
Etter mange tapre forsøk på å få «skipet» til å flyte, var det til slutt ingen annen vei 
utenom enn å la henne synke. Det var ingen ny besetning tilgjengelig til å overta årene, 
og de som i mange, mange år hadde drevet skuta var nå utslitt og orket ikke lenger å 
fortsette å ro motstrøms, uten utsikter til vaktskifte.  

 
Det som kanskje forundrer mest når man tenker tilbake, er at de ildsjelene som 
jobbet hardest, og ivret mest for å få startet Lodgen, er de som først forlot den 
synkende skuta. De trakk seg ut etter hvert, en etter en, i en tid hvor vi fremdeles 
hadde godt med fribord, og fremdeles fløt brukbart. 
 
Men til slutt måtte vi bare innse at det nok ikke var liv laga å ha to Lodger i så 
nært geografisk nedslagsfelt. Så det er jo godt å tenke på at vi i alle år har hatt 
et tett og godt samhold med Oseberg Lodge i Tønsberg. Det er også godt å vite 
at de fleste av våre medlemmer har bestemt seg for å overføre sitt medlemsskap 
dit. På den måten blir jo Edvard Munch Lodge på en måte videreført. 
 
Men vi sitter i hvert fall igjen med mange gode minner etter disse årene vi har 
drevet. Mange hyggelige møter, sonetreff, Lodge-besøk og Distriktskongresser 
hvor vi traff mange hyggelige mennesker og utviklet gode vennskap. Selv om 
man kanskje må nevne at Distriktskongressene begynte å bli uforholdsmessig 
dyre de senere årene, og en stor belastning for små Lodger med dårlig økonomi. 
 
Men vi ser jo at det ikke bare er vi som sliter, det er jo også andre Lodger som er 
i ferd med å legge ned, grunnet dårlige medlemstall og stadig økende alder på 
de som sitter i styre og stell uten å få avløsning.  
 
Det er meget synd å se denne utviklingen rundt omkring. Så det er bare å håpe 
at det fremdeles finnes noen ildsjeler der ute som er villige til å stå på og satse 
for å drive de gjenværende Lodgene videre. Vi ønsker dere all mulig lykke til 
med det. 
 
Dermed takker jeg for meg, som sittende Redaktør og Webmaster, og tidligere 
verv som Medlemssekretær og Visepresident.  
 
Mange hilsener til dere alle fra  
Wilfred Aasheim. 
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Til: 
 

«Etternavn» «Fornavn» 

«Adresselinje_1» 

«Poststed» 
 

MØTEPLAN FOR ÅR 2012 
Styret foreslår følgende endelige møteplan for år 2012. 

DATO ARRANGEMENT STED 

10.01.2012 
KL. 19:00 

MEDLEMSMØTE 
OSEBERG 

KANTINA NØTTERØ 
SPAREBANK, TEIE 
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http://www.wilfredaasheim.com/edvmunch.htm 

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 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. 

 

E. M. L. 

DET VAR IKKE LIV LAGA 

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


 
09.08.2011 Grillfest i MC-klubbens lokale på Helland, Nykirke  
Fra styret møtte President Jan W. Thorsen, Visepresident Bjørn 
Kristiansen, Sekretær Britt Thorsen. Kasserer Bjarne Rolland og 
aktivitetsleder Kari Auli.  
Fra EML, Inger og Wilfred Aasheim, Liv Sollum med Hilde, Henning og 
Daniel, Brit Gjertsen, Jon Auli med Emil og Daniel. 
Fra Oseberg Lodge: Solveig og Sven Anders Kjønnerød, Martin og Kari 
Bjerkgård, Arild og Erna Hassum, Unni Fevang og Else Mari Christiansen.  
Værgudene gjorde sitt til at møtet ble vellykket også i år. Grilling, 
konkurranser og hyggelig samvær sto igjen på programmet. Regnet kom 
da presidenten og sekretæren, som de siste, satte seg i bilen for å dra 
hjem.  
 
13.09.2011 Fellesmøte hos Oseberg Lodge. Ingen tilstede fra vår lodge 
 
04.10.2011 Pga nedleggelse pr. 31.12.2011 ble det ikke avholdt møte,  
 
12.11.2011 Thanksgiving-middag hos Oseberg Lodge. Fra EML møtte 
følgende: Jan W. og Britt Thorsen. Bjarne Rolland, Gunn Borge, Bjørn 
Kristiansen, Kari Auli, Liv Sollum, Inger og Wilfred Aasheim. 
 
03.11.2011 Julebord i Sjømannsforeningens lokale i Storgt. 55 
Tilstede fra D8-styret: Kasserer Per Mikalsen og kona Marit. 
Tilstede fra Edvard Munch Lodge.: Jan W. Thorsen, Bjørn Kristiansen,  
Britt Thorsen, Bjarne Rolland, Kari Auli, Nils Hanche, Vidar Steen Hansen, 
Wilfred Aasheim, Inger Aasheim, Gunn Borge,  Liv Sollum, Britt Gjertsen , 
Gunn-Britt Steen Hansen og Svein Andersen.   
Tilstede fra Oseberg Lodge: Torild Trolsrud, Sven Anders og Solveig 
Kjønnerød, Kari og Martin Bjerkgård, Erna og Arild Hassum, Wenche og 
Åsmund Jacobsen og Else Mari Christiansen. 
 
Vårt siste møte fulgte tidligere års tradisjon med opplegg og mat. Det ble 
en  vellykket kveld på alle måter - selv om det også er trist at Edvard 
Munch Lodge opphører.   
 
Heldigvis blir de fleste medlemmene med over til Oseberg Lodge fra 
01.01.2012. 
 
 

For styret i Edvard Munch Lodge 
 

Britt Thorsen 
Sekret 
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 Styret i Edvard Munch Lodge i 2011     
 
President:  Jan W. Thorsen 
Visepresident:  Bjørn Kristiansen 
Sekretær:  Britt Thorsen 
Kasserer / Medl.sekr.: Bjarne Rolland 
Aktivitetsleder:  Kari Auli 
Tillitsvalgt:  Nils E. Hanche 
Marshall:  Vidar Steen Hansen 
 
Redaktør / Webmaster: Wilfred Aasheim 
 
Revisor 1:  Gunn E. Borge 
Revisor 2:  Ragnar Iversen 
 

 
Pr 31.12.2010 hadde vi 25 betalende medlemmer og 6 heritagemedlemmer. 
 
Vårt faste møtelokale i Kantina til Horten Turnforening, Holtandalen den 1. 
tirsdag i måneden kl. 19.00 

 
18.01.2011 Styremøte hos Jan  

 
      12.01.2011.     Fellesmøte med Oseberg Lodge  .  

Tilstede fra EML Jan W. og Britt Thorsen 
 

01.02.2011 Styremøte hos Jan.  
Tilstede: Jan, Bjørn, Britt, Bjarne og Nils. Kari meldt forfall.  

 
01.03.2011 Medlemsmøte i Kantina, Turnforeningen. 
Foredrag av Terje Thorbjørnsen fra Lokalhistorisk Senter på K.J. V. 
Emne: Skipsverftets historie i Horten. 
  
Tilstede: Jan W. Thorsen Bjørn Kristiansen, Britt Thorsen, Bjarne Rolland, , 
Kari Auli, Vidar Steen Hansen , Brit Gjertsen,  Wilfred og Inger Aasheim, Gunn 
Borge, Liv Sollum og Eddy Ferreira..  
Fra Oseberg lodge: Torild Trolsrud, Solveig og Sven Anders Kjønnerød, Kari 
og Martin Bjerkgård og Else Mari Christiansen.  
 

25.03.2011 Bowling sammen med Oseberg Lodge. Tilstede fra EML: Jan, 
Britt, Bjørn, Kari, Brit Gjertsen.. 
 
 

05.04.2011 Styremøte hos Jan. Tilstede: Jan, Bjørn, Britt, Kari, Nils. Bjarne 
forfall. 

 
 

12.04.2011     Fellesmøte hos Oseberg Lodge. Tilstede fra EML. Jan , Britt, 
Bjørn,      Kari,  Nils, Vidar, Liv,  
 
 
03.05.2011 Medlemsmøte og 17-årsfeiring i Kantina, 
Turnforeningen. 
Tilstede: Jan W. Thorsen, Bjørn Kristiansen, Britt Thorsen, Bjarne Rolland, Kari 
Auli, Nils Hanche, Vidar Steen Hansen, Wilfred og Inger Aasheim, Gunn Borge, 
Brit Gjertsen, Liv Sollum, Eddy Ferreira og Jan Brønnich.  
Fra Oseberg Lodge: Torild Trolsrud,  Solveig og Anders Kjønnerød, Martin og 
Kari Bjerkgård, Solveig og Thor Sørensen, Tove og Fritz Dalby, Else Mari 
Christiansen. 
 
Vårt medlem Eddy Ferreira og Jan Brønnich fortalte og viste bilder fra sin 2400 
km lange rotur på Mississippi fra Bemindji, Minnesåta og ned til Mud Island i 
Memphis, Tennessee.      
 
 
24.05.2011 Styremøte hos Jan. Tilstede: Jan, Bjørn, Britt, Bjarne, Kari, Nils, 

Wilfred.   
Da vi har problemer med å   få på plass nytt styre, og vi heller ikke har lykkes i å 
få flere medlemmer, ble det enstemmig vedtatt å sende brev til samtlige 
medlemmer med innkalling til ekstraordinært møte i Kantina til 
Turnforeningen tirsdag 14.06.2011 kl. 19.00. Kun en sak står på agendaen: 
1. Lodgens framtid. 

 
 

14.06.2011      Ekstraordinært møte: Lodgens fremtid. Tilstede: Alle offiserene, 
unntatt tillitsvalgt Nils Hanche. Wilfred og Inger Aasheim, Liv Sollum, Gunn E. 
Borge, Brit Gjertsen. Totalt 11 medlemmer av i alt 25. Da vi har problemer med 
å   få på plass nytt styre, og vi heller ikke har lykkes i å få flere medlemmer, ble 
det etter skriftlig avstemming, vedlagt å legge ned Lodgen vår den 
31.12.2011. Dette var enstemmig. 
 
 
 
19.06.2011 Pannekakefrokost hos Oseberg Lodge. Vertskap: Sven Anders 
og Solveig Kjønnerød. Fra Edvard Munch lodge møtte Jan, Britt og Liv. 
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