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Kjære Rotaryvenner! 
 
Da var mitt første halvår som leder av Fest- og 
Kameratskapskomiteen unnagjort. Jobben var 
mer krevende enn jeg trodde, men slik er det 
vel med alt du gjør første gangen.  
 
Julen kom plutselig i år også og vi har i 
desember hørt hvordan forfatter Jan Erik Fjell 
går frem når han skal skrive bøker. I tillegg var 
det en morsom vri Per Løkkevik hadde på 
gjennomføringen av møte. 
Vårt tradisjonelle Julebord ble gjennomført på 
Borregaard Golfkro 11. desember og årets 
Rotarymøter ble avsluttet 16. desember med 
Gløgg og sang. Vårt eminente husbandet med 
Stein Juliussen og Per Brevik stilte med gitar 
til sangene. 
 
Jeg leste i lokalavisen i dag at vi Sarpinger 
bruker gjennomsnittlig kr. 6.000,- til julegaver. 
Med tanke på at det er mange i Sarpsborg 
som sliter økonomisk vil julen være en ekstra 
belastning for disse. Til alle som har en 
mulighet til å gi et bidrag vil Frelsesarmeen 
eller Kirkens Bymisjon være gode alternativer.  
 
Da er det ikke mange dagene igjen til vi går 
inn i året 2016. Festkomiteen skal arrangere 
Ost & Vin 04. mars og sommerfest 10. juni på 
Borregaard Golfkro. Hold av disse dagene. 
 
En riktig god jul og godt nytt år til alle dere i 
Rotary. 
 
Per Henrik Eriksen 
 
 

 
Nr. 6 Årgang 40 
Desember 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprogram: 
 

06.1 Pratemøte 

13.1 Senior /ego foredrag v/ Per Halvorsen 

20.1 Pretec v/ Even Karlsen 
27.1 Downs syndrom.  

Anette Aarstad sammen med sin mor Ingrid 

  
  
  
  

 

 

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   

mailto:e-post:%20pebpost@c2i.net
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Referat fra klubbmøte 2. desember 2015 

Møtested:  Skjeberg Rådhus  

Program:  Forfatter Jan Erik Fjell intervjuet av Per Løkkevik  

Møtt i andre klubber:  

Tilstede:  89,5 % 

Fødselsdager:  Per Inge Magnusen 26/11 

Referent:  Per Inge Magnusen 

 
Presidenten ønsket velkommen.  

Rune informerte om at rakfisken til Tor Otto var ankommet. 

Einar minnet om konsert i Skjeberg kirke 5/12 

Etterlyser også mikrofonen til lydanlegget. 

 

Per Løkkevik presenterte dagens hovedperson, Jan Erik Fjell, som en råkjører på veien og 

gjorde deretter et engasjerende intervju. 

 

Prøver her å oppsummere essensen av intervjuet. 

Født:1982 i Fredrikstad. 

TITLER: 

 Rovdyret  

 Hevneren 

 Skyggerom  

 Tysteren 

 Pus 

Vokste opp på Gressvik, og jobber nå på heltid som forfatter. 
Var ikke noe skolelys og valgte ofte enkle og lettvinte løsninger, Fullførte etter hvert 
videregående skole etter flere friår. Har deretter studert på Næringsakademiet og 
Folkeuniversitetet, Han var aldri spesielt glad i skolen, og karakterene ble deretter. 
Fikk så lyst til å vise at han hadde “gjort noe” og bestemte seg for å skrive bok. Noen uker 
senere var boka som fikk tittelen “Pus”, ferdig. Slet med å få denne utgitt på noe forlag men 
til slutt var det et lite forlag som ville utgi boken som forøvrig ikke ble noen stor suksess.Dette 
var I 2009.  
 
Skrev så “Tysteren” som ble utgitt på Juritzen forlag og ble en stor suksess.. Deretter har det 
gått slag I slag med flere krimromaner om Anton Brekke.  
Mottok i 2010 bokhandlerprisen. 
I 2011 ble han også tildelt "Frederikprisen – Ung og lovende". 
Jan Erik Fjell svarte forøvrig engasjert på flere spørsmål om bl.a. motivasjon, forbilder, 
hjemmekontor og motgang/medgang. 
 
 
Et godt og engasjerende foredrag/intervju. 



Referat fra klubbmøte 11.desember 2015 

Møtested:  Borregaard golfklubb på Opsund  

Program:  Julemøte  

Møtt i andre klubber:  

Tilstede:  70,3 % 

Fødselsdager:    

Referent:  Per Brevik 
 

Så var det julemøte igjen! Tradisjonen tro var vi innkalt til et av årets høydepunkter, 

nemlig julemøte på Opsund. Her var det dekket bord og ribbelukten rev i nesa da vi kom 

inn, takket være vår gode kokk: Signor Ugo Codiglia. 

 

President Stein ønsket velkommen og takket de fire ansvarlige for jubileumsheftet med 

en liten påskjønnelse for arbeidet. Øystein ville gjerne gi en ekstra takk til Thor Otto som 

har stått for all tekst og research og Hans Erik for et ypperlig arbeid med layout og 

trykking. 

Julematen smakte 

fortreffelig og i år med 

den meget omtalte 

Sarpr-akevitten ble 

middagen en suksess 

som vanlig. 

 

Nytt av året var en gitar 

duo som sørget for 

akkompagnement til 

sangene. President 

Stein og Per B prøvde 

etter beste evne å spille til det fantastiske mannskoret som klubben varter opp med på 

festlige anledninger. 

 

Innkommende President Ole Enger presenterte sitt styre og "glemte" nesten sin 

innkommende President, men ble behørig minnet på det av hele forsamlingen. 

Den som overtar etter Ole er: Morten Pehrson, kasserer: (i arv fra Stein) Rune Larsen, 

sekretær blir Ole Kristian Laengen og styremedlem/fest-kamerat blir Øystein Brodal. 

 

Som vanlig ble kveldens beste vits og 

mest fantasifulle slips kåret, og der 

stakk Ole Enger og Per Sundby av 

med premiene. 

 

Som vanlig ble kvelden avsluttet med 

loddsalg med fine premier og de fleste 

sa takk for denne gang ved 

ellevetiden. 

 

 

Vi takker festkomitéen for en vel gjennomført kveld med gode Rotaryvenner. 
 



Referat fra klubbmøte 16.desember 2015 

Møtested:  Skjeberg Rådhus  

Program:  Gløgg og sang  

Møtt i andre klubber:  

Tilstede:  73,7 % 

Fødselsdager:  Ingen  

Referent:  Søren Pyntlund  
 

Presidenten bød velkommen til julemøte, sang, juleminner og gløgg.  Der var ingen gjester tilstede.  

Presidenten takket Fest og Kameratskaps komitéen for arrangering av julebord og en fin 

sammenkomst. 

Styret har avholdt møte den 15.12 hvor der bl.a. ble drøftet 2 innkomne forslag fra en aktiv 

samfunnskomite:  

1) Skilt om orientering om Skjeberg Kirke og opplysning om at det er Rotary som står for 

informasjonen.  

2) Opprette en grunderpris  

Forslagene er sendt tilbake til samfunnskomiteen til videre behandling. 

Der blir intercity-møte neste år, hvor emnet blir 1000 års jubileet i Sarpsborg. 

Ole Kristian fortalte en morsom historie som for mange av de fremmøtte 

kunne ha vært en virkelig hendelse om forskjellen mellom mannen og 

kvinnen når folk skal kle seg til selskap. Herunder hvilke utfordringer 

mannen har for å hjelpe konen mest mulig i den vanskelig situasjon som 

oppstår ved valg av klesplagg til selskap.   

Per Christian Solberg fortalte juleminner om sin tid som 

sjømannsprest i Tyrkia og Spania. I Tyrkia bestod bl.a. 

julemiddagen naturligvis ikke av svinn men av en veldig 

god middag med lammekjøtt.  I Spania holdt Per Christian 

en stor julegudstjeneste for opp imot 800-1000 nordmenn.  

 

Jens Grønnerød fortalte om et koselig juleminne om 

Sellebakknissen.    

 

 

Presidenten sørget for en Rotary-quiz. Thor Otto 

kunne informere om, at han mener at i klubbens 

historie har der 

vært 8 ulike 

klubblokaler.  

 

 

Vi sang mange 

fine julesanger 

med musikk av Per 

Brevik og Stein 

Juliussen.  

 



Sistesia   

100 % fremmøte i desember 

Statistikken   

 

GOD JUL 

og GODT 

NYTT ÅR! 

 

 
 
(71,5 til distriktet) 

 

Den vesle bygda som glemte at det var jul - av Alf Prøysen 
 
Høgt oppi åsen lå det ei lita bygd for seg sjøl. Folk som bodde der var akkurat slik som andre folk i 
andre bygder. Noen var store, og noen var små; noen var flinke, og noen var late; og noen likte 
fiskeboller bedre enn kjøttkaker, og noen likte kjøttkaker bedre enn fiskeboller. Så de var nokså 
forskjellig, men når det gjaldt en ting, var de helt like alle sammen. 
 
De var så fæle til å glømme. Og da glømte de de merkeliste ting, alle på en gang! En gang glømte de 
å ta på seg sko. Det hadde vært veldig varmt hele sommer'n, så alle hadde gått barbeint. Og da det 
ble høst glømte de å ta på seg sko. "Du verdens rike så kaldt det er nå da!" sa de til hverandre. "Ja, 
jeg skjønner ikke åssen det skal gå hvis det blir kaldere enn det er nå," sa de. "Det blir verst når snøen 
kommer." Og da snøen kom, gikk de barbeint ut og sa: "Å, nå må det være mange kuldegrader!" 
 
Og slik gikk de og fraus. Men så var det en dag det sto to kjerringer på et vegkryss og prata med 
hverandre og fraus på beina. Da fikk de se en guttunge som spurte smeden om hvorfor han skodde 
hesten, og da skjønte kjerringene at de hadde glømt å ta på seg sko. Så sprang kjerringene hjem og 
tok på seg sko, og etterpå gikk den ene kjerringa i øst og den andre kjerringa i vest og fortalte folk 
hvorfor de fraus på beina. Og så tok de på seg sko alle sammen. 
 
En annen gang hadde de glømt å spise. De gikk flere dager uten mat, og til slutt ble de sjuke alle 
sammen og måtte gå og legge seg og ringe etter doktor'n. Men han kunne ikke komme, for han hadde 
også glømt å spise, så han var like sjuk som de andre. Men en dag doktor'n var på beina, kom det 
fram en musunge med en ostebit i munnen, og da skjønte doktor'n hva det var de hadde glømt. Og så 
sto han opp og spiste, og etterpå reiste han rundt på sjukebesøk i hele bygda og sa at de bare hadde 
glømt å spise. Og så sto alle opp og spiste, og så ble de friske igjen. 
 
Men verst var det den gangen de glømte at det snart var jul. Da det ble lille julaften, var det ingen som 
hadde gjort reint i huset og hengt opp reine gardiner, og ingen hadde funnet juletre, og i 
butikkvinduene var det ikke så mye som ei julenissemaske engang. Skoleungene sto på skolen og 
sang "Kom mai, du skjønne milde", og det fantes ikke så mye som en smultring i en eneste kakeboks i 
hele bygda. 
 
I ei lita stue aller øverst i bygda, like ved skaubrynet, gikk det ei lita jente og tenkte og tenkte. Hu var 
bare fem år, og ellers så brukte hu å hoppe og danse og leke og ha det moro, men nå gikk hu bare og 
tenkte. Hu gikk inn i skauen og sto og så på de små granbuskene. "Det er noe vi har glømt nå igjen," 
sa veslejenta til seg sjøl, "det er noe med ei lita gran, men jeg husker ikke hva det er." Så gikk jenta 
inn i stua og fant ei saks og litt gråpapir. "Det er noe med ei saks også," tenkte jenta, "men jeg kan 
ikke huske hva det er." Så gikk jenta inn på låven, og der fikk hu se et kornband som far hennes 
hadde hengt høgt under en takbjelke så ikke musa skulle få tak i det. "Det er noe med dette 
kornbandet også," tenkte jenta, og så sto hu der og så seg omkring, og så fikk hu se den lange stanga 
som de brukte å ha juleneket på. Og da husket den vesle jenta at det snart var jul! 

Brevik, Per Pedersen, Hans Erik 

Brodal, Øistein Pehrsen, Morten 

Eriksen, Per Henrik Rønningen, Herleik 

Faale, Ragnar Sundby, Per 

Grønnerød, Jens B Trapness, Thor Otto 

Guslund, Hans Kristian Westberg, Jens Henrik 

Juliussen, Stein Winsvold, Jørgen 

Larsen, Rune Ørseng, Tor 

Lystad, Tor  

2/12 11/12 16/12 Snitt 

89,5 70,3 73,7 77,8 

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

67,6 70,9 75,8 91,0 77,8 76,6 




