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SKJEBERG ROTARYKLUBB 

 

Historien og arven vår! 
 
Skjeberg Rotaryklubb har alltid vært opptatt av 
å dokumentere vår historie. Helt fra 
begynnelsen i 1975 har alle møter blitt 
referert. Dette har vært grunnlaget for begge 
jubileumsheftene våre, 25 og 40 år. Jeg har 
vært så heldig å få være med på noe av 
jobben med disse og det har gitt meg en 
innsikt i klubbens mange aktiviteter, og du 
verden hva denne klubben har vært med på i 
disse årene.  
 
For å mimre litt tilbake, så vil vi heretter prøve 
å ta med noe av det som skjedde de første 
årene som et innlegg i månedsbrevet. Håper 
det kan gi et innblikk i hvordan klubben ble 
drevet og ikke minst hvilke programmer den 
hadde. 
 
Det hadde vært et ønske å digitalisere 
månedsbrevene fra 1975, det har vært forsøkt 
før, men det viste seg at det var en formidabel 
jobb. Kanskje det er blitt lettere i dag av to 
grunner. Klubben består av ganske mange 
pensjonister som kanskje har litt tid til 
overs??? Dessuten er det vel flere av våre 
medlemmer som behersker datautstyr enn for 
noen år tilbake. 
 
Klubbens historie er viktig! 
 
PEB 
 

 
Nr. 11 Årgang 40 
Mai 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprogram: 
 

01.6 Fellesmøte på Svaleskiva 

10.6 Sommerfest/årsmøte 

15.6 Firma Ove Skår v/Gisle Eidissen 

22.6 Presidentskifte og protokolloverrekkelser 
29.6 Ikke fastsatt 

  

  

  
 

 

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
http://www.skjeberg.rotary.no/


Referat fra klubbmøte 4. mai 2016 
Møtested:  Hafslund-alléen  
Program:  Dugnad 
Møtt i andre klubber:  
Gjester:  Per Bjørnar Wiik 
Tilstede:  58,3 %  
Fødselsdager:  Morten Pehrsen 29/4 

Referent:  Rolf Jul Strand 
 
 
Det var møtt fram 21 arbeidsvillige til denne dugnaden. Strålende vær, sol og 11 grader, et ideelt 
dugnadsvær. 
Hovedbeskjeftigelsen denne gang var planting av 3 lønnetrær. De som sto for denne seansen var 
3 utvalgte medlemmer, Jørgen Winsvold, Kåre Vastveit og Rune Larsen. Disse ble bedt om å møte 
en halvtime tidligere, hver med sin spade. SA var tipset og møtte fram til første beplanting. 
 
Lønnetrærne ble omhyggelig plantet på nøye oppmålt linje under ledelse av Jim, og med hjelp av 
noen medlemmer. Her ble ingen ting overlatt til tilfeldighetene. Trærne står i lodd, støttestolpene (3 
ved hvert tre) står i lodd og stolpetoppene i vater. Trærne antas å være 5,5 - 6 m høye og har 
kostet kr. 5000,- som var et rimelig kjøp. Klubben hadde bevilget disse kronene fra oppsparte 
midler. 
 
Forøvrig ble det hogd ned et stort tre, som ble kappet opp til vedkubber og kvist lagt i en stor grop 
som skal dekke til. 
 
Som avslutning ble det på tradisjonelt vis servert rømmegrøt og saft. 
Presidenten avsluttet det hele med kort møte hvor han oppfordret Jan-Willy til å forme og lage skilt 
med Skjeberg Rotaryklubb som festes på rammen til trærne.  
 
Neste møte som er et Intercitymøte på Quality Hotell onsdag 11. mai kl 1900, program: Sarpsborg 
Historie v/Trond Svandal. Dersom det blir hotellstreik vil medlemmene bli varslet om alternativ sted. 
  



Referat fra Intercitymøte den 11. mai 2016 

Møtested:  Quality Hotell   

Program:  Sarpsborgs historie v/ Trond Svandal  

Møtt i andre klubber:  

Tilstede:  67,6 % 

Fødselsdager: Ole Enger 11/5 

Referent:  Søren Pyntlund 

 
Egon Sundell, Tune Rotaryklubb bød velkommen til Intercitymøte om Sarpsborgs 

historie gjennom 1000 år. Foredragsholder er Trond Svandal som er en av Østfolds 

mest ettertraktede historikere for Sarpsborg. Trond er fra den andre byen! 

 

Sarpsborg er en av Norges eldste byer som er grunnlagt 

hele 2 ganger. Sarpsborg ble første gang grunnlagt av Olav 

den Hellige eller Borg som var det opprinnelig navn i 1016. 

Olav den Hellige kom seilende opp av Glomma og fant et 

ideelt sted ved Sarpefossen for å slå seg ned. Han bygget 

en stor jordvoll rundt hele byen for å beskytte byen. 

Østfold var på den tiden trolig en del av danske riket men 

på Olav den Helliges tid var herredømmet på tilbakegang. 

Der er ikke meget tilbake av byens historie og den 

opprinnelige vikingby som Olav den Hellige grunnlagte. 

Kongen var kristen og forsøkte å forkynne kristendommen 

til det norske folk.  

 

Olav den Hellige var konge i 13 år. Han ble forvist i 1028 og flyktet fra Norge. Olav ble 

drept i 1029. Allerede året etter ble han utnevnt som Helgen. Sarpsborg var en viktig 

vikingby mellom kysten og innlandet med livlig handel. På 1500 tallet var der mange 

blodige kriger i Norge og Østfold, hvor der ble kjempet om makten. Danskekongen 

besluttet å flytte Sarpsborg til Glommas utløp: Fredrikstad i 1567. Byen ble kaldt nye 

Sarpsborg. En del folk nektet å flytte og ble boende i den gamle byen Sarpsborg. Der 

har siden den gangen vært mye rivalisering mellom byene. Særlig innenfor de siste 

100 år har fotballen vært rammen for denne rivalisering. 

 

I 1569 brant svenske kongen ned Sarpsborg. I tillegg pga. det store leirraset vest for 

fossen i 1702, mistet byen mye historie. Dette gjør at der ikke finnes mye tilbake av 

den gamle byen. På 1600 tallet vokset opp en industriby konsentrert om de 2 

herregårder: Borregaard og Hafslund. Starten på industrien i Sarsborg var skogbruk 

og vannsagene ved Sarpefossen. Deretter elektrisitet ved Hafslund og cellulose-

produksjon ved Borregaard. Hafslund hadde sitt eget samfunn med gårder og 

husmannsplasser. Gleng vokste opp på 1600-1700 tallet og Sarpsborg fikk et rikt 

næringsliv. Den nye byen ble gjenopprettet og i 1839, etter stor motstand fra 

Fredrikstad, fikk Sarpsborg bystatus. På slutten av 1800 tallet ble det slutt på 

sagbruks produksjon i Sarpsborg. Borregaard starter opp sin cellulose og 

papirindustri og blir en av Norges største industrifabrikker.  

 

Hafslund starter opp sin kraftproduksjon i 1899. Sarpsborg blir i starten av 1900 tallet 

en stor arbeider by. Sarpsborgs 900 års by jubileum ble behørig feiret og Olav-statuen 

ble avduket august 1916. Til slutt gav Trond Svandal ordet videre for det moderne 

Sarpsborg.  

 

Egen Sundell takket for et veldig bra og interessant foredrag om byens 1000 års 

historie og ønsket alle vel hjem.  



Referat fra klubbmøte 18. mai 2016 
Møtested:  Loyds industrier på Kampenes  
Program:  Bedriftsbesøk 
Møtt i andre klubber:  
Gjester: Per Bjørnar Wiik 
Tilstede:  78.4 % 
Fødselsdager:  Ole Enger 11/5 
Referent:  Thor Ørseng 
 
 

Denne gangen var møtet lagt til Loyds industrier på Kampenes. 
Presidenten åpnet møtet med de faste postene og nevnte spesielt godt frem møte 
på Intercity-møte, ca. 100 rotarianere var til stede, meget vellykket. 
Fortalte også at et av vårt tidligere medlem Per Kristian Kristiansen var gått bort. 
Oppfordret alle som kunne, til å gå i begravelsen. 
 
Einar Gundersen fortalte at klubben skulle arrangere hygge kveld på Borgen 
sykehjem den 24/5, og trengte derfor litt ekstra hjelp. Håpet at noen ville melde seg 
frivillig. 

 
Så ble ordet overlatt til daglig leder på Loyds Industrier 
Lasse Hansen. Han fortalte om opprinnelse til firma. Det 
ble startet av Loyd Pettersen på Lisleby. Derav firmanavnet 
Loyds. Startet med bilbelter, barnestoler og leksaker. Var 
familieeid fram 
til 1993, da de ble slått sammen med HTS gruppen. Hamax 
er en del av gruppen som produserer plasthjelmer, 
sykkelutstyr, rattkjelker og barneseter. 
 
Etter hvert ble det et samarbeide mellom to store bilmerker, 
Volkswagen og Toyota, om innredning i varebiler. 
Oppbevaringslommer, knagger, hyller og skuffer. 3D-
skanner ble brukt. Innen Offshore er de med på teste stoler 
og belter i redningsbåter. 

Starten på den nye postbilen var et samarbeide med posten om utvikling av og det å 
kunne levere posten raskere. Som det ble fortalt var det for å spare lønnskostnader. 
 
Det ble vist film hvor postbilen og den nye Paxster 
kjørte samme rute. Da så vi hvor mye mer 
anvendelig Paxster var. Det blir produsert ca. 4-5 
Paxster pr skift.  Fullt utrustet Paxster koster 
ca120.000. 
 
De samarbeider nå med mange land for å kunne 
levere den nye postbilen Paxster. 
Totalt på bedriften arbeider nå 85, og de har en 
omsetning på 200 mill. 
Tilslutt var det omvisning i produksjonslokalene 
hvor bilen ble skrudd sammen. En meget 
Interessant kveld. 



Referat fra klubbmøte 25. mai 2016 

Møtested:  Skjeberg Rådhus 

Program:  Visepresidentens møte. 

Møtt i andre klubber: Steinar Kjuus i Halden (23/5) 

Gjester:  

Tilstede:  86,8 %  

Fødselsdager:  Per Sundby, i dag 

Referent:  Per Løkkevik  

Presidenten åpnet møtet med å ønske velkommen. Han gratulerte Per, og minnet om neste 

møte. 

Presidenten, visepresidenten og Per Brevik har vært i møte med Lions om Fredheim. 

Interessant! Det foreligger ikke noe tilbud med pris ennå. Det ser ut som om salen passer 

oss perfekt. 

Det blir sendt ut en melding om et nytt medlem. 

Per Brevik har distribuert en liste med data over alle medlemmer i klubber. Ikke alle har 

svart. Han vil også har innspill om hva mer «Min side» bør inneholde. 

Einar kunne fortelle om at klubbens årlige hyggekveld for beboere på Borgen sykehjem ble 

avlyst i siste liten av sykehjemmet. Komiteen hadde alt klart med underholdning og det hele. 

Det blir ikke noe på sykehjemmet i år. 

Per Andersen har forsøkt å gå på rotarymøte på Kypros. Det viste seg at 

klubben hadde tatt seg en pause. Det var bridgekveld i stedet.  

Så var det visepresidenten tur. Han hadde så 

mye på hjertet og snakket så fort og hadde så 

mye på overheaden at det brakte en stakkars 

referent til fortvilelse. Han hadde en 

omfattende gjennomgang av R.I.s planer og 

retningslinjer for året -16,-17. 

Verdenspresidenten, John Germs, motto for 

rotaryåret er: Rotary Saving Humanity.  

Visepresidenten gjennomgikk så en laaaang liste som i «korthet» 

inneholder: 

- Det blir mer bruk av datamaskiner. – Vi skal avholde en del 

aktiviteter. – Vi skal bedrive en del sponsing? – Utarbeide 

informasjonsprosesser. – Uansett hva Rotary betyr for oss, blir vi 

målt på våre resultater. – Hvordan skal vi profilere klubben?? – Bruke nål hele tiden!! – 

Informasjonstavler etc. Ellers var det mye av det samme vi har hørt av hver eneste nye 

klubbpresident. 

Uansett ble det gjort helt klart at John Germ setter krav til oss. Det er helt klart at klubbens 

medlemmer satt med en stor følelse av matthet.  

Det ble stilt en del spørsmål og kom noen kommentarer. Noen satt vel med en følelse av at 

alt dette innebærer en viss overstyring, i og med at noen lurte på hva som er i ferd med å 

skje med klubbenes autonomi. Visepresidenten har satt opp en oversikt over styre og 

komiteer. Denne ble forandret på. Det vises derfor til eget vedlegg i månedsbrevet.  



 

 



MIMRESIDEN 
 

PRESIDENTSKIFTE OG FEST 18/6 1976 

 

Presidentskiftet var naturligvis høydepunktet under den hyggelige festen 

Skjeberg RI, hadde på Ravneberget fredag den 18 juni, Bjørn Winsvold 

overlot presidentkjedet til Alf Pettersen og ble past president, mens 

Petterson på sin side overtok roret for det året som kommer. 

Men før det, hadde vi avviklet et kort medlemsmøte der også våre 

medbrakte damer var med. De enkelte komiteers protokoller skiftet eiere, 

de nye komiteformenn fikk sine oppmuntrende ord med på veien. 

Senere var det så fest - med god mat og god drikke. Det ble sunget, 

danset og pratet; ikke engang en spesialskrevet hyllningssang til den nye 

presidenten, forfattet av H Kallasten,manglet. 

En riktig trivelig kveld var det. Timene gikk bare så altfor fort, slik 

tilfelle alltid er i hyggelig lag ..... 

 

 

Rotarymøte 23/6 - 76. 

Møtet ble i presidentens fravær åpnet av sekretær Tor O. Trapness som 

ønsket våre to gjester: Operasanger Olav Eriksen og rektor Hans 

Fredheim, henholdsvis Oslo og Odda R.K. velkommen. Denne gang møttes vi 

på Høk som også skal være møtested for våre møter utover sommeren. Det 

var intet fast program for dette møtet, men det ble et meget hyggelig 

samvær allikevel. Brunjulv Kjenstad fylte denne dagen 40 år og ble i den 

anledning overrakt blomster av sekretæren. Kjenstad bød på flott bløtkake 

til kaffen og samtlige tilstedeværende visste å sette pris på dette, og 

vi i bladet vil også gratulere og si mange takk for deilig kake. 

Roger Johansen orienterte litt om programmet for kommende møter, og det 

ble pratet litt igjen om faner og utveksling av disse ved besøk 

i fremmede klubber, men det blir jo først aktuelt når vi forhåpentligvis 

om ikke alt for lenge får våre egne faner. 

En meget hyggelig overraskelse var det at Olav Eriksen tilbød seg sammen 

med Johan Øian å underholde med sang og musikk på vårt møte den 14. juli. 

På dette møte vil da også våre damer være velkommen. På grunn av dagen  

(St. Hansaften) begynte møtet så tidlig som kl. 16.30 og ble avsluttet kl 

17.35 

 

Møte 14. juli 

Til kveldens møte var våre koner (og forloveder) invitert. Da det også 

fra andre klubber kom ti gjester med koner, ble spisesalen 

på Høk fullsatt. Hvorfor? Jo, to fremragende kunstnere hadde kveldens 

program. Disse gjestene var Olav Eriksen fra Oslo RK og Johan Øian fra 

Røa RK. Etter at presidenten hadde ønsket alle våre gjester velkommen, 

gikk Eriksen og Øian igang med sitt program. Det besto av tre avdelinger. 

I to av dem sang Eriksen akkompagnert av Øian. I mellomavdelingen spilte 

Øian. Han imponerte med sin fingerferdighet, men han fortalte også 

skrøner på en slik måte at Roger ble grønn av misunnelse. 

 

Idag har man lett for å tilskrive avansert elektronikk og flinke 

teknikere mye av æren for kvaliteten på den musikken man hører i 

stereoanlegg, TV og radio. Men kunstnere som disse to Må man oppleve. Det 

utstyret som kan yte dem full rettferdighet er ennå ikke oppfunnet. 

Hvordan kan man uttrykke sin takknemlighet til disse to som ga så mye av 

seg selv for en smule applaus? De viste oss hva ekte Rotaryånd er, så vi 

får håpe de synes det er betaling nok om vi med egne forutsetninger 

følger det eksempel de ga oss. 

Etter applausen hadde lagt seg, overrakte presidenten en blomsterbukett 

til hver av de opptredende som et synlig bevis på vår takknemlighet. 

Presidenten hevet møtet før det ble servert snitter og kaffe. Praten gikk 

livlig mens noen av oss satt med en klump i brystet etter den opplevelsen 

vi hadde hatt. 

 



Styre og komitéer for 2016-17 i Skjeberg Rotaryklubb 

 

Programkomité Fest/kamerat. Distrikt og RF 

Per Frode Rismark Øistein Brodal Kjell Lunde 

Jens Henrik Westberg Kai Brandstorp Jim Johansen 

Per Sundby Ragnar Faale Jens B Grønnerød 

Søren Pyntlund Thor Ørseng Per Inge Magnusen 

Herleik Rønningen Hans Erik Pedersen Rolf Jul Strand 

Per Halvorsen Per Løkkevik  

 Kåre Vastveit  

Samf. engasjement Oppl. /kommunikasjon Medl./rekruttering 

Einar Gundersen Per Brevik Øivind Kjølberg 

Lasse B Lundgaard Jørgen Winsvold Thor Otto Trapness 

Steinar Kjuus Per Henrik Eriksen Brynjulv Kjenstad 

Jan Willy Damsleth Tor Lystad Gunnar Roen 

Per Andersen Per Chr. Solberg  

 Stein Juliussen  

 Hans Kristian Guslund  

 

Programkomité: Forberede og arrangere programmer  for klubbens ordinære og 

spesielle møter. 

Fest- og kameratskapskomité: Rigging og kaffeservering på klubbmøter. Ansvar for 

øvrige arrangement. 

Distrikt og RF: RF, intern. arbeid, RYLA, Handicamp, info om Rotary, Paul Harris, 

GSE og Ue. 

Samfunnsengasjement: Borgen sykehjem, + div. i lokalmiljøet. Public Relation. 

Opplæring og kommunikasjon: Månedsbrev, kubbprogrammer, Rotaryskolen og 

hjemmesiden. 

Medlemsrekruttering; Rekruttering, yrkeskontakter, vedtekter, klassifikasjoner, 

håndbok og arkiv. 

Revisor: Steinar Kjuus 

Arkiv: Kåre Vastveit og Per Andersen 



Sistesia   

100 % fremmøte i mai 

Statistikken 4 

 

 

 
 
 
 
Fra SA fredag 6/5-2016 

Brevik, Per Pedersen, Hans E 

Eriksen Per Henrik Pehrsen, Morten 

Grønnerød, Jens B Sundby, Per 

Juliussen Stein Vastveit, Kåre 

Kjenstad, Brynjulv Winsvold, Jørgen 

Larsen; Rune  

6/5 11/5 18/5 25/5 Snitt 

58,3 67,6 78,4 86,8 67,5 

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 71,3 67,5  


