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Vi har alle vår tid. 
 
Noen opplevde krigen. Det å være okkupert. 
Jeg har selv vokst opp i fredstid, og opplevd 
vekst og velstand. I den grad at vårt land har 
blitt utropt som det beste land å leve i, flere år 
på rad. Det er ikke så rart at andre mennesker 
vil komme til Norge. Ikke bare de som flykter 
fra krig og forfølgelse, men også de som 
drømmer om et bedre liv. 
 
Dette er vår tid. 
 
Jeg kan ikke la være å tenke på at jeg selv, 
som har alt jeg trenger, og mere til, med jobb 
og inntekt, med stemmerett, og et trygt 
samfunn, arvet fra dem som bygde landet, de 
som fant oljen, og de som sørget for at det 
kom Norge til gode. 
Jeg kunne vært dårligere stilt. 
 
Moralt har jeg ingen rett i forhold til de som 
drømmer om et bedre liv enn det de har i land 
uten vår arv. 
 
Likevel kjenner jeg frykten for forandring 
 
 Øistein 

 
Nr. 5 Årgang 40 
November 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprogram: 
 

02.12 Besøk av forfatter Jan Erik Fjell 

11.12 Julemøte (fredag)! 

16.12 Gløgg og sang 

  

  
  
  
  

 

 

Klubbinformasjon: 
Charterdato: 22. mai 1975 
Møtested: Skjeberg Rådhus (Kantina) 
Møtetid: Onsdag kl. 19.00 

Styret: 
President: Stein Juliussen 
Visepresident: Ole Enger 
Sekretær: Hans Erik Pedersen 
Kasserer: Rune Larsen 
Past President: Tor Lystad 
Styremedlem: Per Henrik Eriksen 

Månedsbrevkomité: 
Per Andersen - Per Brevik - Per Inge Magnusen- 
Per Løkkevik – Søren Pyntlund – Gunnar Roen – Bjørn 
Strand – Rolf J Strand – Thor Ørseng 
 
Stoff til månedsbrevet: 
Per Brevik 
Løkenveien 17 
1743 Klavestadhaugen 
913 67 848 
e-post: perbrevik46@gmail.com   
www.skjeberg.rotary.no   
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Referat fra klubbmøte 4. november 2015 

Møtested:  Svaleskiva, Sarpsborg Bryggeri  

Program:  Lansering av jubileumsakevitten SARPR 

Tilstede:  84,6 % 

Referent:  Rolf Jul Strand 

 
Denne onsdag var klubben invitert til lansering av Sarpsborgs jubileumsakevitt som er 
laget til Sarpsborgs 1000-årsjubileum.                        
Det første opplaget er på 1000 flasker, nummerert fra 1 til 1000. Dette vil bli flasker av 
samleverdi. Flaske nr. 1 er tiltenkt HM Kong Harald. De påfølgende nummer, 10-12 
flasker ble satt fram til beskuelse og prøvesmaking.   
 

Initiativtakerne Kai Brandstorp og Ole Hermann Huth ledet lanseringen. 
Pris pr. flaske blir kr. 350,-, og kan bestilles på Vinmonopolet.  
All fortjeneste av dette vil bli satt av til et stipend som gis til et 
viderekommet talent innen musikk i Sarpsborg. Vedkommende vil også få 
mulighet til å prøve seg som solist i Østfold Symfoniorkester i 
jubileumsåret.  
De fortalte at ideen om jubileumsakevitt kom for et år siden da de hadde 
lyst til å gjøre noe i sammenheng med 1000-årsjubileumet.  
Etter en utlyst navnekonkurranse, ble forslaget SARPR valgt.  

 
Egge gård i Lier ble valgt som produsent.  Marius Egge var til stede og 
presenterte seg og sin bedrift. Han var 11. generasjon. De har tidligere 
produsert Konge-akevitten i Fredrikstad og jubileumsakevitten til 
Halden.  
Vannet i akevitten er fra Olavskilden til Jan Dikka Hermansen på 
Grålum.  Han fortalte om sitt helsebringende kildevann som Norges 
beste kildevann og da blir det Norges beste akevitt. "Olavsvannet" er 
bedre enn Farrisvannet.  Farrisvannet har mer salt i seg. Alt er 
godkjent av Mattilsynet, pH-verdi= 8,3, som er veldig bra.  

 
Karve til akevitten kommer fra Opsund her i Sarpsborg. Botaniker Jan Ingar Båtvik har hjulpet til 
med å finne den.  Ekstra morsomt var det at Mali Gundersen, kona til vårt medlem Einar, var en 
av to som nettopp hadde foreslått navnet SARPR på den nye akevitten. 
Siden lanseringen var på Svaleskiva fortalte bryggerimester Åge Willy om årets juleøl. Det var ca. 
1930 at bryggeriene kom med juleøl. Det er en "steingammel tradisjon" at det ble brygget øl til 
alle livets høytideligheter.  På 1200-tallet fikk man bøter for ikke å brygge ordentlig øl. Juleølet vil 

komme i uke 46 med to varianter fra Fredrikstad og 2 varianter fra 
Sarpsborg.  
 
Etter at alle hadde sagt sitt, kom turen for god spekemat som var satt 
fram til alle deltakere, samt smaksprøve av akevitten og forskjellig øl, et 
herlig måltid. Ole Herman Huth gav oss en herlig musikalsk "reise" under 
måltidet, som den profesjonelle fiolinist han er. Fire helt ulike stykker 
som satte sitt preg på en helt annerledes og vellykket klubbkveld. 
  



Referat fra klubbmøte 11. november 2015 

Møtested:  Rådhuset  

Program:  Pratemøte m/ 3.min  

Tilstede:  84,6 % 

Referent:  Tor Ørseng  

 

Innkommende President åpnet møte og ønsket alle velkommen. 

Det var flere som ville ha ordet og først ut var sekretær Hans Erik 

som sa at møteprosenten fra forrige møte på svaleskiva var  

84,6 %. Til sist etterlyste han bilder fra 40-års jubileumsfesten, 

komitéen trengte flere bilder til jubileumsheftet. 

Jan Willy fortalte fra dugnaden i Kongstenhallen. 

Det hadde vært stor innsats fra dugnadsgjengen 

på messa, noen hadde også jobbet to dager. Det 

var ca. 8000 skoleelever innom messa. Vi fikk skryt av den jobben vi 

hadde gjort og kanskje vi kan få denne jobben neste år også. Det ble 

en god slump penger til klubbkassa.  

Se eget referat på "sistesia." 

  

Det ble opplyst at Lasse Lundgaard er operert i kne og han er i 

bedring.  

Kåre Vastveit hadde prøvd seg som tømmerhogger, som 

resulterte i at han ramlet ned og slo seg i brystet. Han gikk likevel 

på dugnaden dagen etter på. Det endte med at han besvimte og 

det ble tilkalt ambulanse. Kåre ble på sykehuset natta over og 

kunne ikke få fullrost det nye sykehuset 

nok.  

Per Henrik informerte om årets julebord 

den 11. desember. Det ble sendt rundt påmeldingsliste.  

Kai ville at vi skulle betale kr. 100 for akevittmøtet på bryggeriet 

og kasser Rune minnet om innbetalingen for edelgran kr. 30. 

Begge summer bes innbetalt til klubbens konto. 

Så fulgte 3 min. med innkommende president. 

Det handlet om å ha mening - sterke meninger - delte 

meninger. 

 

Referatet neste side. 

 



Jeg har blitt bedt om å ta tre minutter'n i dag. Vi skal jo ikke ha noen mening om politikk eller 

religion, så derfor kan jeg ikke prate om det. Men jeg kan prate om mening..! 

Jeg har gjort meg noen tanker om det å danne seg en mening. I dag blir vi overøst med 

meninger, meninger fra politikere og meninger fra media m.fl.  

Meningsytrerne kan være forskjellige: Man har de litt usikre som gjerne av slutter setningen 

med…tror jeg, og du har de sterke meningsytrerne som kjemper for meningen sin med nebb 

og klør. Vi husker jo Gro Harlem Brundtland i hektisk diskusjon med Kåre Willoch….De hadde 

så sterke meninger at de fikk kroppslige symptomer! 

Men hvordan dannes en mening. Der har vi mange bidragsytere der kanskje media er den 

største bidragsyteren, og kanskje den farligste. Journalistens eller medias mening blir din 

mening.  

Senest for et par dager siden leste jeg i SA at flyktningene på Kolstad har gått i 

demonstrasjonstog. Jøss tenkte jeg, «at det går an!» Send dem tilbake igjen. Men så tenkte 

jeg at det kunne jo være en grunn, kanskje noen skulle snakke med dem og spørre om hva 

som var galt. Hva var årsaken, sett fra deres side. Nå fikk vi høre at maten ikke var bra, og de 

hadde vært der for lenge. Send dem hjem! ..tenkte jeg/mente jeg.  

To dager senere står vakre Fatameh fra Afghanistan og forteller at det kun er en liten gruppe 

av alle de som er der, som mener det. Jeg kjente meningen min som hadde dukket opp for to 

dager siden var i ferd med å endres, og jeg følte meg forulempet av journalisten som hadde 

gjort en så dårlig research og samtidig hadde fått meg til å tro at det var slik. 

Ord sagt om «mening» 

Joseph Joubert 

«Det er aldri andres mening som plager oss; men den vilje andre av og til har til å påtvinge oss 

denne mening når vi selv ikke vil.» 

Alexandre Dumas d.y. 

«Diskuter aldri. Du omvender ingen. Meninger er som spikere: Jo mer du slår på dem, jo 

hardere sitter de». (Jfr Brundtland og Willoch) 

Bjørnstjerne Bjørnson 

«Den offentlige mening er en meget troløs venn». (Jfr. Artikkelen i SA) 

George H. W. Bush 

«Jeg har egne meninger - sterke meninger - men jeg tror ikke alltid på dem». (Typisk 

politikere) 

Georg Christoph Lichtenberg 

«Intet bidrar så sterkt til sjelero som det og ikke ha noen mening.» - (Det er nok litt av meg..:) 

http://www.ordtak.no/index.php?fn=Joseph&en=Joubert
http://www.ordtak.no/index.php?fn=Bjørnstjerne&en=Bjørnson
http://www.ordtak.no/index.php?fn=George%20H.%20W.&en=Bush
http://www.ordtak.no/index.php?fn=Georg%20Christoph&en=Lichtenberg


Referat fra klubbmøte 18. november 2015 

Møtested:  Rådhuset  

Program:  Flyktningarbeid v/Rohan Christopher  

Tilstede:  97,5 % 

Gjester:  Else –kona til Lasse L 

Fødselsdager:  Ingen  

Referent:  Per Løkkevik  
 

Presidenten ønsket en nesten fulltallig klubb velkommen og kunne opplyse at jubileumsheftet 

snart er ferdig. Rakfisken er snart klar. Det sto vann i bilen til Kai. Det har vært ni av våre på 

fyl… eh… rakfisklaget til Borge RK. Øyvind hadde med diplom. Festkomiteen har distribuert 

invitasjon til julebord pr. mail. 

Så var jeg kveldens foredragsholders tur. Rohan 

Christopher er fra Sri Lanka og er utdannet 

sosialantropolog. Etter endt utdannelse i Bergen har han 

jobbet flere steder inntil han ble ansatt i Sarpsborg 

kommune. Han fulgte med på lasset da sosialkontoret ble 

integrert i NAV. 

Han kunne fortelle at flyktningkrisen kom til å få store 

konsekvenser i Norge. Det har alltid forekommet 

folkevandringer i verden og dette har ført til forandringer – 

ofte til det bedre. En av Christophers hovedansvar er 

koordineringen av bosetning i Sarpsborg. I begynnelsen 

ble det bosatt 25 familier i kommunen. I år blir det bosatt 

ca. 70. For landet som helhet skal det bosettes 18000 

neste år. Dette er betydelig flere enn myndighetene hadde 

regnet med. 

De som kommer til landet er asylsøkere til statusen er avklart. Innvilgning av status skjer på 

humanitært grunnlag eller at man får status som asylant. Kommunene er forpliktet til å skaffe 

disse menneskene "tak over hodet" og nødvendige møbler ut fra den enkeltes behov. Alle 

mellom 18 og 55 år har rett og plikt til introduksjonsprogram. Programmet varer i inntil 2 år og 

inneholder blant annet norsk, samfunnskunnskap og diverse aktiviteter. De som deltar får 

enten kr. 9.800 eller 12.600 pr. måned etter skatt. 

Flyktninger og nordmenn behandles likt. Det stilles krav og dette er et uttrykk for respekt 

ovenfor den enkelte. Han avkreftet en myte: De som kommer til Norge får en masse penger. 

Det de får må rekke til boutgifter, mat og andre nødvendighetsartikler. 

Det som blir spennende framover er å skaffe husrom og arbeid. I det som ser ut til å bli 

trangere tider står samfunnet vårt ovenfor store utfordringer. Et av problemene er å verifisere 

den kompetansen den enkelte hevder å ha. 

Det ble stilt en mengde spørsmål. Svarene som ble gitt var gode og utfyllende. 

Vi takker Rohan Christopher for et godt og lærerikt foredrag. 

 



Referat fra klubbmøte 25. november 2015 

Møtested:  Rådhuset  

Program:  Guvernørbesøk  

Møtt i andre klubber: Bjørn Strand i Halden RK 

Tilstede:  97,4 % 

Gjester:  AG Even Jahren, Rakkestad RK og DG Jon Ola Brevig 

Referent:  Per Løkkevik  

 

 
Presidenten ønsket alle velkommen til et av årets viktigste møter. Han kunne videre opplyse om 

at jubileumsheftet var ankommet. Vi er anmodet om å komme med forslag til ny guvernør om tre 

år. 

Ole Enger har falt i dype tanker om sitt styre og sine komiteformenn. Noen får snart en telefon. 

Guvernøren innledet sitt foredrag med at han alltid synes det er spennende å møte en ny klubb. 

Diskusjonen under formøtet fant han til tider svært heftig. Han hadde med seg et foredrag som 

kunne drive en stakkars referent til vanvidd. Poengene rant ut som av en revnet ertesekk. Han 

spurte: Hva er Rotary? Mange svarer «Det er så mangt.» Eksperter på omdømmebygging har 

laget en kort engelsk frase som oversatt til norske forhold stemmer dårlig. Guvernøren har 

omformet det til: "Møt ressurspersoner fra forskjellige yrker. Samarbeid med disse om alt fra 

små lokale til store internasjonale prosjekter." 

Så tok han for seg Rotary's organisasjon. Den besår av verdenspresidenten, 530 distrikts-

guvernører, 3.400 klubbpresidenter og 1,2 millioner medlemmer. Videre kom han inn på 

bevegelsen som juridisk organisasjon, så Rotary Foundation og hva den kan bety for fred og 

helse. Så kom han ned på klubbnivå og han spurte om klubben følger retningslinjene som ligger 

i: - Rotary's formål, firespørsmålsprøven, yrkes kodeks for rotarianere og Rotary's motto. Han 

gikk nøye gjennom punktene og sammenholdt med vår klubb. 

RI presidenten heter K.R. Ravindran og kalles Ravi. Han er 60 år og leder Sri Lankas mest 

suksessrike bedrifter. Han er hindu og en god historieforteller.  

Han motto er: BE A GIFT TO THE WORLD. 

Når det gjelder polio pluss, kunne guvernøren fortelle at sykdommen er utryddet, bortsett fra i 

Pakistan og Afghanistan.  Antall nye tilfeller har sunket fra 1000 pr. dag til 56 i året. Dessverre 

er 45 helsearbeidere som jobbet med dette skutt og drept. 

Det som er nytt for året er målsetting og oppfølging. En av målsettingene er rettidig betaling fra 

klubbene. Det foreligger ytterligere 5 målsettinger. Visjonen for klubbene skal være: - Et 

prioritert forum lokalt. -Å representere et nettverk for sine 

medlemmer lokalt og internasjonalt. Målsettingen er å styrke og 

støtte klubbenved å gjøre dem attraktive slik at flere kommer inn og 

færre faller fra. Vi ble anbefalt å se etter medlemmer som trenger et 

nettverk. Kanskje vi også kunne bidra til at det ble stiftet en ny klubb 

i distriktet. 

Det ble stilt en del spørsmål, særlig med henblikk på vår klubb. Det 

kom også en del kommentarer. 

Festkomiteen vartet opp med et nydelig måltid og ved bordene ble 

det gitt uttrykk for stor tilfredshet med guvernørens foredrag 



Sistesia   

100 % fremmøte i november 

   

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
Statistikken 

 
 
(87,2 til distriktet) 

 
 
 

 
Dugnad Kongstenhallen 2-3. og 4. november. 
 
– For noen uker siden fikk jeg en forespørsel fra Sarpsborg Innebandyklubb om det var mulig for 
vår Rotary-klubb å delta/bidra med mannskap på dagtid i tre dager på Utdanningsmessa i 
Kongstenhallen med vakthold og lettere arbeid. Det vil gi klubben en hyggelig inntekt. Jeg svarte 
selvfølgelig ja, men med forbehold om at klubben og styret også måtte samtykke. På første klubbmøte 
presenterte jeg dugnadsforslaget og responsen var positive og med løfte om at våre aktive 
pensjonister ville klare oppgaven. Etter litt diskusjon om bemanning ble det 8 mann på mandag, 7 
mann på tirsdag og 7 på onsdag. Litt småjustering om felleskjøring etc. ble ordnet på mobiltelefon. Alt 
gikk som smurt med planleggingen. 
– Møtet med messeledelsen var hyggelig og det tok ikke mange minuttene fra vi kom, til «Tore» 
satte oss i jobb. De fleste koblet kabler og spotlight på messevegger og skiltplater. Jørgen og 
undertegnede leverte rekvisita og annet materiell på messestand fra en stor tralle. Til lunsj fikk vi 
bagett og drikke. Arbeidet gikk greit fram til klokken 11 da et legeteam dukket opp for å sjekke en litt 
«molefonken» Kåre som noen dager i forveien hadde ramlet ned fra et tre og slått seg kraftig. Legene 
mente at Kåre burde bli med å se det nye sykehuset på Kalnes og for å sjekke kroppen. Kåre fortalte 
senere at han var imponert over sykehuset og den gode service og resultatet var etter litt tid at han ble 
sendt hjem, nesten frisk. Vi andre jobbet videre med messevegger og var nok litt bekymret for Kåre. 
Dagen gikk fort og vi avsluttet klokken 1500. Neste dugnadsgjeng var klar til å videreføre det vi holdt 
på med. Til tider en strevsom dag, men også litt moro. 
– Tirsdag åpnet messa og nå var arbeidsoppgavene vakthold og rydding av søppel. Vi passet 
på ved inngang/utgang og vi plukket opp søppel etter ungdommene. Spiste god lunsj og tok en 
kaffekopp på skift. Kaffemaskinen ble behørig traktert av Per Løkkevik, som forøvrig kom til Messa 
sjøvegen. 
– Onsdag var det på 'n igjen, vakthold og rydding. På en rydde-runde tok jeg med Per Brevik, 
men her ble det stadig forsinkelser da Per kjente personer på «annenhver» stand og han nøyde seg 
ikke med bare å hilse, men måtte klemme og selvfølgelig prate med kollegaer. Etter en runde med 
klemming ble Per degradert til dataregistrering slik at ryddegjengen igjen kunne øke tempoet i takt 
med elever og studenters aktive søppelkasting. Vi avsluttet dagen klokken 14 og vi var enige om att 
dette var grei dugnad for oss veteran kara. Artig var det også. 
– På arbeidet har vi tjent nesten 20 tusen kroner til Skjeberg Rotaryklubb. 
– Takk til alle som var med og dobbelt takk til de som var med to dager. 
 
Selvutnevnt dugnadsleder og søppeltømmer,  
Jan-W...           

Brandstorp, Kai Kjenstad, Brynjulv Roen, Gunnar 

Brevik, Per Kjølberg, Øivind Rønningen, Herleik 

Brodal, Øistein Laengen, Ole Kristian Strand, Rolf Jul 

Damsleth, Jan Willy Larsen, Rune Sundby, Per 

Eriksen, Per Henrik Lystad, Tor Trapness, Thor Otto 

Grønnerød, Jens B Løkkevik, Per Vastveit, Kåre 

Gundersen, Einar Magnusen, Per Inge Westberg, Jens Henrik 

Halvorsen, Per Pedersen, Hans Erik Winsvold, Jørgen 

Haug, Ivar Pehrsen, Morten Ørseng, Tor 

Johansen, Jim   

4/11 11/11 18/11 25/11 Snitt 

84,6 84,6 97,5 97,4 91,0 

Juli-Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 

67,6 70,9 75,8 91,0   




