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OM GRISKHET OG GRÅDIGHET  
 
I nyhetene kan vi vi lese at den tidligere 
presidenten i fotballforbundet FIFA, Sepp 
Blatter, hadde en årslønn på 32 millioner 
kroner i fjor. Her hjemme fikk vi høre at sjefen 
på Statoil, som akkurat hadde tilbudt 
sluttpakke til sine ansatte, hadde en inntekt på 
14 millioner, mens vår statsminister bare 
hadde en tiendedel av dette i årslønn. Trenger 
disse menneskene virkelig slike honorar?  
Den beste definisjonen på griskhet finner vi 
kanskje hos Leo Tolstoj (1828-1910) hvor han 
i sin beretning fra 1886 om hvor mye jord et 
menneske trenger, beskriver småbonden 
Pahom;  
Pahom hadde en fruktbar gård, og hadde etter 
hvert greid å legge til side en stor sum penger, 
men han ville så gjerne få tak i en større gård. 
Så fikk han høre om Bashkirene, et folk som 
bodde mellom Don og Volga, og som hadde 
tilgang til ufattelig store jordområder. 
Bashkirene er kjent for å arbeide til de synes 
de har nok, og deretter bruke tiden på å kose 
seg og ta livet med ro. Her, tenkte Pahom, er 
det folk som er utrolig naive, så nå skal det 
handles jordbruksland for en billig penge! Han 
oppsøkte Bashkirene og ble tatt imot på en 
vennlig måte. Pahom hadde forventet harde 
forhandlinger, men Bashkirene var egentlig 
ikke så snakkesalige, selv om de var positive 
til spørsmålet om å selge jord. Til slutt foreslår 
de i stedet at hvis Pahom betaler 1000 rubler, 
skal han få så mye land han greier å gå rundt 
på en eneste dag.  
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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 fredag 4. mars 2016 

Møtested:  Golfklubben Opsund  

Program:  Ost- og vinaften 

Møtt i andre klubber: Bjørn Strand Halden RK 29/2 

Tilstede:  71,1 % (45 inkl. ledsagere) 

Fødselsdager:  Herleik Rønningen 27/2 

Referent:  Rolf Jul Strand 

 
President Stein Juliussen åpnet med å ønske alle velkommen, og innledet med en kort 
orientering om Rotary`s historie. Om Paul Harris og dannelsen av Rotary 23.2.1905 altså 
111 år siden. 
 
Deretter ga han ordet til leder av fest og kameratskapskomiteen, Per Henrik Eriksen som 
orienterte om kveldens program. Han hadde sammen med komiteen pyntet 6 bord og 
sørget for en god atmosfære i lokalet.  

 
Etter at velkomstsangen var sunget, fikk Tor Otto Trapness 
komme til med sitt foredrag om de innkjøpte 4 nye viner, 3 røde 
og 1 hvit. Tor Otto hadde som vanlig selv stått for innkjøpet av 
vinen. Jeg vet ikke for hvilken gang Tor Otto holder vinforedrag 
for klubben. Men faktisk så lenge jeg kan huske. Han nevnte at 
hvitvinen denne gang er kåret til verdens beste (av den druen). 
Et utmerket foredrag av klubbens vin-spesialist. 
 
Ostefatene med tilbehør ble satt fram kl. 2000. Alt smakte 
fortreffelig til vinen. Ole Kristian Laengen leste «Min beduggede 
vinklubb og andre merkverdigheter» av Louis Jacoby, en 
humoristisk artikkel om vin og vinsmaking, til stor applaus. 
 

Etter at osten var fortært, ble det kaffe og kaker. Loddsalget gikk unna, og det var mange 
flotte gevinster. Tror sikkert at dette ga et godt overskudd. Det er å bemerke at det kun 
var medlemmene ved 2 bord som til slutt sang kaffesangen. De andre var nok ikke 
oppmerksomme nok. 
 
Atter en gang en vellykket ost- og vinkveld. 



Referat fra klubbmøte 9. mars 2016 

Møtested:  Skjeberg Rådhus  

Program:  Borregaard v/Stefan Backa 

Møtt i andre klubber:  

Tilstede:  83,3 % 

Fødselsdager:  Thor Ørseng 10/3 

Referent:  Bjørn Strand 
 

Møtet ble ledet av president Stein Juliussen. 
Frammøtet på ost og vin var på 71,1 %  
Det ble pratet om Kulåssprinten den 16. mars, at det skulle være å betrakte som 
møte i Rotary om vi kom dit. 
 
Oppmøtet skulle være bak Sarpsborg Rådhus kl. 1700. Det ble oppfordret til å 
komme for å se de "gamle" skiheltene konkurrere. 
 
30.mars vil Skottene prate om å vokse opp i Sarpsborg.  Det vil også bli sendt ut en 
fellesmelding om å møte på Gleng. 

 
Så var det Borregaard forsker Stefan 
Bakka. Han er diplomingeniør fra Finland, 
og arbeider som forsker ved Cellulose avd. 
Han fortalte om forskermiljø fra Sverige, og 
rundt om i verden. Viste en liten film om 
hva man får ut av tømmerstokken, og hva 
man arbeider videre med. 
 
Det var meget interessant å høre alt hva 
men klarer å få til av en tømmerstokk. 
 



Referat fra klubbmøte 16. mars 2016 

Møtested:  Kulås  

Program:  Kulåssprinten  

Møtt i andre klubber:  

Tilstede:  50.0 % 

Fødselsdager:   

Referent:  Per Brevik 
 

Kveldens møte ble lagt til personalinngangen til Sarpsborg Rådhus der President 

Stein serverte kaffe og et "minimøte" i forkant av arrangementet i Kulås. 

Det første som møtte oss var den gedigne smørebussen til utøverne. Den var så stor 

i "uttrukket" tilstand at noen grener måtte ofres for i det hele tatt få plass inne i 

parken. 

En solfylt kveld med 6-7000 mennesker inne i parken hvor barneskirennet startet 

med 3-400 barn i en 450 meter lang velpreparert løype. Det hele gikk med litt knall og 

fall, men alle fikk gullmedalje av selveste Petter Northug jr. og Marit Bjørgen. 

Leif Skaar og alpinanlegget i Kjerringåsen, godt hjulpet av Sarpsborg Park og 

Anlegg, hadde kjørt på 60 lass med snø som gav en løype med en halvmeter snø og 

godt preparert vha. den store løypemaskinen til Trøsken IL. Så dugnadsånden lever i 

beste velgående. 

Det ble et meget vellykket arrangement der vi fikk oppleve både gamle og nye 

skiløpere, Juha Mieto, Tomas Wassberg (med krykke) og vår egen Oddvar Brå var 

der og mimret litt om gamle dager. Med nyoperert hofte hadde Mieto en norsk 

erstatning i Lars Erik Eriksen som sammen med de to andre gikk løypa og kom 

sammen i mål til stor jubel. 

 



Referat fra klubbmøte fredag 30. mars 2016 

Møtested:  Glenghuset  

Program:  Vår identitet som Sarpinger v/Dag Skottene 

Møtt i andre klubber:  

Tilstede:  41,7 %  

Fødselsdager:  Per Løkkevik 28/3, Jørgen Winsvold 29/3 (80)! 

Referent:  Thor Ørseng 
 

Klubben hadde lagt sitt møte til Glenghuset denne kvelden for å høre på Dag Skottene 

sitt foredrag. 

Foredragsholder åpnet møte og ønsket 

alle velkommen til et fullsatt hus. 

Temaet var vår identitet til Sarpsborg og 

hadde seks forskjellige temaer om det. 

Startet med historien til byen, Olav den 

hellige og om pilegrimsvandringer. 

Fortalte så om Sandesundsveien skole 

som ble bygd i 1877 og revet i fjor. 

Det hadde gått ca. 55.000 elever 

gjennom dørene på den tiden med god 

opplæring. 

Videre kom han inn på barndomsminner 

fra 50 tallet. Han hadde spesielt to sterke 

opplevelser fra den tiden. En kamerat 

som holdt på å drukne på hølen og 

storbrannen på Festiviteten. 

 

Røtter.  

Han hadde gode følelser for byen gjennom sin oppvekst på godt og vondt. Han nevnte 

at dialekten er viktig for vår identitet, men at den er i ferd med å forsvinne. Folk reiser 

bort med dialekten, men når de kommer hjem har de lagt den bort. 

Han nevnte flere gamle som hadde god sarpedialekt for eksempel: Buss-Ola og Karl 

Norge. 

Han mente at Byjubiléet er med på å gi byen en god identitet og håpet den tar gode 

valg i fremtiden som godt miljø, god kommunikasjon, lite utslipp og grønne 

arbeidsplasser. 

Det var et godt og interessant foredrag om vår identitet. 

Etterpå var det åpent for spørsmål. Det ble en livlig ordveksling, spesielt om vår 

identitet, og den satt i sammenheng med kommunesammenslutningen og hvem som 

egentlig kan kalle seg Sarping! 



Sistesia   

100 % fremmøte i mars 

Statistikken   

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Historien fortsetter…. 
 
Avtalen går ut på at Pahom skal starte ved daggry og merke ruten sin med et spadestikk i jorda. Hvis han 
rekker tilbake til utgangspunktet før solnedgang samme dag, vil hele området han har sirklet inn, være 
hans. Hvis han ikke rekker tilbake, vil han tape de 1000 rublene og får ingen jord. Pahom aksepterte 
avtalen med disse enfoldige menneskene, og startet ved daggry neste dag. 

 
Han går og går, og merker ruten med jevne mellomrom. Han ser det ene gode jordbrukslandet 
etter det andre, - et område som passer til hvete, et annet som passer til lin. Han er så opptatt av å 
tilegne seg mest mulig at han blir sjokkert over å oppdage at solen er i ferd med å gå ned. Han har 
innringet et enormt område, så nå gjelder det bare å komme seg tilbake til utgangspunktet.  
Han går raskere og raskere, og med drivende pust og økende redsel ser han solen stadig nærmer 
seg horisonten. Han kaster fra seg jakken og spaden, og løper så fort han kan. Endelig får han 
øye på Bashkirene som står og venter på ham ved utgangspunktet, og de kommer med 
oppmuntrende tilrop.  
 
Pahom er nesten bevisstløs da han segner om av utmattelse foran Bashkirene akkurat da solen 
går ned, og Bashkirene gratulerer ham. Men i samme øyeblikk dør Pahom av anstrengelsen. 
  
Tjeneren hans begraver ham i en grav som er seks fot lang. Akkurat så mye jord som et 
menneske trenger.  
 
**********************************************************************************  
Kjære Rotaryvenner, vi bør kanskje ta denne historien til ettertanke og en liten selvransakelse?  
 

Einar Hals Gundersen 

 

Kjenstad, Brynjulv Lystad, Tor 

Laengen, Ole Kr. Trapness, Thor Otto 

Larsen, Rune  

4/3 9/3 16/3 30/3 Snitt 

71,1 83,3 50,0 41,7 54,9 

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

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

Jan. Feb. Mars Apr. Mai. Juni 

73,9 70,1 54,9    


