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SKJEBERG ROTARYKLUBB 

 
Jeg var så heldig å få være med på et kurs 
med tittelen: ROTARY - er fornyelse ønskelig 
og hvorfor? 
 
De fleste klubber sliter med rekruttering, og 
tanker om hvordan man skal opprettholde og 
kanskje øke medlemstallet er alltid 
velkomment. Men det er også viktig å ta vare 
på de medlemmene vi allerede har, og vi skal 
også tenke på våre nye medlemmer. Det er 
kanskje ikke så morsomt å bli medlem og så 
er det første man hører at vi ønsker/trenger 
flere. "Men hva med meg? Var jeg ikke god 
nok?" 
  
Vi har alle et ansvar for å finne nye potensielle 
medlemmer, men vi har et like stort ansvar for 
å ta vare på våre nye medlemmer og få de til å 
føle seg velkomne. Vi bør kanskje også bli 
flinkere til å markedsføre oss selv.  En gallup 
viste at bare ca. 20 % hadde en oppfatning av 
hva Rotary er og hva vi står for.  
 
For mange er tidsklemma et kjent fenomen. 
Jobb og familie krever sitt, og mange finner 
ikke tid til aktiviteter som Rotary. Tanker i tiden 
er både familiemedlemskap og 
bedriftsmedlemskap. Men som mange før meg 
har sagt: det er opp til den enkelte å være 
proaktiv og hjelpe oss å få nye medlemmer.  
 
Målsettingen er som tidligere år: (minst) 2 nye 
medlemmer dette året også.   
 
OKL 
 
 
 

 
Nr. 3 Årgang 40 
September 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprogram: 
 

07.10 Om Erling Stordal v/ Arild Stenerød 

14.10 Besøk. Dahles Auto NB! Kl. 18.00 

21.10 Besøk. Politihuset på Grålum 

28.10 Klubbråd 

  
 

 

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 2. september 2015 

Møtested:  Skjeberg Rådhus 

Program:  Canada v/Rolf Jul Strand 

Møtt i andre klubber: Per Sundby og Jan W Damsleth i Halden R.K. 31.08 

Tilstede:  79.5 % 

Fødselsdager: Søren Pyntlund 1/9 

Referent:  Rolf J Strand 
 

Presidenten orienterte om at Tune R.K. fyller 50 år. Markering med jubileumsmiddag på 

"Prestegården" 24. oktober. Tor Otto har sett den nye norske filmen "Bølgen" med advarsel til 

Geiranger. Filmen må sees! Einar opplyste om at det har vært ett møte han ikke har sagt noe 

(sier noe på hvert møte). Etterlysning: Nøkkel til arkivet. Kai opplyste at det er 12-13 kartonger 

eple-juice igjen.  

Så fikk Rolf komme til. Hvorfor Canada? Rolf`s datter, 

Camilla, bor i Unionville i Markham som ligger tett ved 

Toronto. Hun har bodd der i 7-8 år og Rolf har vært der på 

besøk 6 ganger. Canada, med 36 mill. innbyggere er 

verdens nest største land etter Russland, deretter kommer 

USA, China og Brasil. Markham er i sterk vekst og har nå 

345 tusen innbyggere. Kan nevne at i 1976 var det 56 

tusen og i 2011 301 tusen innbyggere. Der er mye bygging 

og kraner. Nyetableringene er kinesere og i særdeleshet 

Hong Kong kinesere. Storbyen Toronto opererer med 6 

mill. innbyggere. Niagara Falls er blitt besøkt flere ganger, 

både sommer og vinter. Vinteren 2014 frøs fossen igjen 

med en iskappe utenpå fossefallene på Canada-siden og 

USA-siden. Niagara ligger ca. 90 min. med bil fra Markham. 

Diasbilder ble vist både fra fossefallene og fra "verdens 

minste kirke" som ligger i Niagara on the Lake.  

Rolf kunne også fortelle at "Highway 7", en av 4-felts hovedveiene i Markham, har god og bred 

gang/sykkelvei på begge sider, han syklet der til et Rotarymøte i sommer, ca. 30 min sykkeltur 

en vei. Rolf med familie feiret i år 17. mai i en stor park i Toronto. En god norsk forening sto for 

arrangementet. Der var tale for dagen, "Ja vi elsker" ble sunget, og alle tilstedeværende gikk i et 

langt "tog" med musikkorps i front og politi foran og bak "toget". Det gikk fra parken, ut i gatene 

og inn i parken igjen. Deretter ble det, på ekte norsk vis solgt vafler og pølser, leker med 

premiering for barn, viking-fighter og annen underholdning. Traff også Johann Olav Koss der 

med kone og 3 små barn som nå bor i Toronto. Arrangementet varte i nesten 4 timer. Rolf 

kunne fortelle at han ved en annen anledning også har truffet Ben Johnson, Canadisk sprinter 

og OL deltaker, han bor i Markham. 4 Rotaryklubber er besøkt i Canada. R.C. of Markham 

Sunrise har morgenmøte onsdager 07.15 som starter med god frokostservering før dagens 

program. Denne klubben er besøkt en gang for noen år tilbake. Vårt bordflagg ble overrakt og 

deres bordflagg mottatt på samme møte. R.C. of Pickering har morgenmøte tirsdager 0715 som 

også starter med god servering av frokost før dagens program. Denne klubben ble besøkt 26. 

mai i år og fikk deres bordflagg under møtet.  

  



Dette bordflagget ble overlevert til vår president på 

klubbmøte hos Anna og Jens, 17. juni. Det ble tatt bilde 

av overrekkelsen, men i vårt Månedsbrevs referat kom 

hverken bilde eller overrekkelsen på trykk. Håper vi får 

det med nå. Kan nevne at denne klubben har en årlig 

innkomst på ca. 140 tusen canadiske dollar. 

Mesteparten kommer fra deres årlige "Ribfest", et 

kjempestort arrangement i en stor park fra fredag til 

søndag. Et samarbeid med naboklubben Ajax. De 

arrangerer også Wing-festival, Musikk-festival og andre 

mindre inntektsbringende arrangementer. Pengene går 

til Frelsesarmeen, Sykehus, m.fl. Det er veldig mye 

arbeid for en forholdsvis liten klubb på ca. 30 

medlemmer. Rolf med familie var selv til stede på årets 

"Ribfest" og viste dias-bilder derfra.  

Klubbens medlemmer var veldig opptatt av hvordan Skjeberg Rotaryklubb skaffet sine 

innkomster. Rolf nevnte da bl.a. boksalget. Markham-Unionville R.C. Dette er Rolf`s klubb og er 

blitt besøkt flest ganger. De har møter mandager 1830. Medlemmene møtes oftest i baren til et 

glass øl/vin eller annet drikke. 20 dollar for middag betales ved frammøte. Loddsalg, 5 dollar 

hvor vinneren får en halvpart og den andre halvpart til klubben. Medlemmene sitter ved 

langbord som en T. bordverset synges før middagen blir servert. Et medlem går rundt og samler 

inn en "Lucky dollar" for de som ønsker å fortelle meget kort om en gladnyhet. Foredraget følger 

etter middagen og under kaffen. Klubben har eget sangkor. De arrangerer matfestival og 

juleparade hvert år. R.C. of York har møte 1. og 3. tirsdag i måneden. Kveldsmøte 1930. 

Klubben består for det meste av kinesere, og halvparten er damer. Her starter de med dagens 

program før det serveres middag (20 dollar) på kinesisk vis, med rettene i skåler på et rundt 

serveringsbrett som står midt på bordet. Brettet dreies rundt og skålene fylles opp etter hvert 

som det minker. Klubbmedlemmene sitter rundt småbord. Rolf har besøkt denne klubben 

nesten hver gang han har vært i Canada og blitt godt kjent. Her praktiseres ingen "Lucky dollar", 

ingen bartreff, så heller ikke alkoholholdige drikker. Rotaryklubbene har møter i eget rom på en 

restaurant og starter møtene med å synge nasjonalsangen "O Canada" stående vendt mot 

Canadaflagget og Rotaryflagget. Det gis ingen opplysning om fremmøteprosent, kan ikke se at 

noen gjør slike notater. Men som gjest bør man vise sitt Rotarymedlemskort og blir ønsket 

velkommen av presidenten. De vil gjerne at man deretter presenterer seg selv, hvorfor man er 

på de kanter og litt om den klubben man kommer fra. Rolf avsluttet foredraget med å fortelle og 

vise disas om to charterreiser fra Toronto. En til Cancun på Yucatan-halvøya i Mexico med 

besøk av ruinby bygd av Maya-indianerne ca. år 525, Chichen Itza. Og til en resort i Santa 

Lucia på Cuba og den nærmeste byen Camaguey med 3-400 tusen innbyggere. Der kunne man 

følte seg tilbake til 30-årene med hester og syklende i bygatene og gamle rustne utrangerte 

biler. 



Referat fra klubbmøte 9. september 2015 

Møtested:  Skjeberg Rådhus 

Program:  Info fra medl. kom v/ Ole Kr. + Valget v/ Stein J 

Møtt i andre klubber:  

Tilstede:  60.5 % 

Fødselsdager:  

Referent:  Per Brevik 
 

Per Sundby fortalte om sitt vennskap med representanter fra Dong Thong og en vellykket 

middag med dem hjemme hos Magnhild og Per. 

Ole Kr. Laengen har vært på en møte/kurs ang. medlemsrekruttering og ga oss en fyldig og 

interessant foredrag om emnet. Det vil føre for langt å gå inn på alle punktene her, men 

gjengir noen av stikkordene.  

 Klubbmiljøet: kjedelig, dårlige program, "samme gamle agendaen?" 

 Kostnader: Høye medlemskontingenter, pengemas og loddkjøp 

 Personlig: Vanskelig å møte, feil tidspunkt, familieforpliktelser 

 Spørsmål: Hvorfor ble jeg / er jeg rotarymedlem? Hva om fem år? 

 Engasjement: Dynamisk og levende Facebook-side og hjemmeside 

 Lederopplæring: Alle medlemmer bør delta på Distriktssamlingene 

 

 

 

 

 

 

 

 

President Stein, som også var valgansvarlig for Borgen krets, fortalte om prosedyrene ved 

årets valg i Skjeberg Rådhus. Nytt av året er elektronisk registrering for å spare tid og leting i 

protokoller. De som skulle hjelpe til med dette var skoleelever med hver sin PC og som 

scannet inn hvert enkelt valgkort. Valgkortet er ikke nok som identifikasjon, bankkort eller 

pass må også fremvises. Dessuten kan alle stemmeberettigede i Sarpsborg kommune i år 

stemme i hvilket lokale de vil. 

Valgdeltagelsen ved kommunevalget i 2011 var på 56,3 

%  (2015: 51,8 %) 

Landsgjennomsnittet 64,5 %  (2015: 59,8 %) 

Alvim var landets dårligste med 36,4 %  (2015: 33 %) 

 



Referat fra klubbmøte 16. september 2015 

Møtested:  Skjeberg Rådhus  

Program:  Egoforedrag Hans Henrik Guslund  

Møtt i andre klubber: Per Andersen, Sarpsborg Rotary 

Tilstede:  82,1 % 

Fødselsdager:  Jens H. Westberg 14.sept.  

Referent:  Per Inge Magnusen 

 

 
Presidenten ønsket velkommen og orienterte om vennskapsavtalen med Wales 

samt distriktskonferansen neste helg med tema «Hvor går Europa». 

Det er også kommet en invitasjon til Tune Rotary’s 50 års jubileum som holdes 

på Tune Prestegård 24.10.2015. 

 

 

Deretter var det Hans Kristian Guslund som holdt sitt egoforedrag som nytt 

medlem i klubben. 

 

Han holdt et engasjerende foredrag om 

sin fortid og mulig fremtid. 

Utdannet revisor i 1980. Jobbet deretter 

i forskjellige revisjonsselskaper og ble 

statsautorisert i 1987. Egen virksomhet 

i 1990 og partner i BDO fra 1997-2008. 

Deretter senior manager i PwC fra 2008 

til d.d. 

 

Han fortalte også om sin 

familiebakgrunn og studier. 

Og om eiendommen på Høysand med 

flom, kuer og diverse. Har restaurert 

eiendommen som er i god stand. 

Informerte også om gamle dager med 

bl.a. avstander angitt med brøk samt 

utedo, kor og annet. 

 

Et godt og engasjerende foredrag. 

 

Hevder han ikke er en handyman, men egentlig bonde. 

 

  
 

 



Referat fra klubbmøte 23. september 2015 

Møtested:  Rådhuset  

Program:  Minner fra Spania V/Per Chr. Solberg   

Møtt i andre klubber: Ingen 

Tilstede:  66,7 % 

Fødselsdager:  Ingen  

Referent:  Per Løkkevik  

 
Presidenten ønsket velkommen. Han har vært på distriktskonferanse hvor det var en del 

svært interessante foredrag. Bl.a. et foredrag om forholdet mellom Russland og den vestlige 

del av Europa ved Helle Kongshavn? Henrik Syse bidro med en definisjon av Europeere. Det 

har vært et tilfelle av polio i Ungarn. 

 

 

Per Kristian har vært på reise i Spania. Han ble sjuk før 

reisen. Hadde blodstyrtning (nifst). Reiste allikevel for 

apotekene i Spania selger ting som vi kanskje ikke vil vite 

hva er. Hvorom allting er. Han kunne legge ut på en lengre 

tur i sitt annet fedreland. 

 

Først dro de fra Madrid til Toledo. Byens historie er 

dramatisk. Muslimene grunnla et dynasti i Andalucia på 

700 tallet med Cordoba som Hovedstad. Den opprinnelige 

germanske rasen ble fortrengt. I Cordoba opprettet 

muslimene et bibliotek som den gang var Europas største. 

Det inneholdt 400.000 bind, det største ellers i Europa 

hadde 7000. Jøder, kristne og muslimer levde i fred med 

hverandre. Jødene i Andalucia hadde en høy status. I 

Granada eksisterte muslimsk styre helt til1500 tallet. 

 

Per Kristian foredro en lengre utredning om hva ovennevnte hadde å bety for resten av 

Europa. F.eks. kunne ikke resten av Europa lese greske tekster, som greske filosofer. I 

Toledo ble tekstene oversatt fra gresk til Latin. Dette la grunnlaget for opplysningstiden og 

renessansen. 

 

I Spania lønner det seg å bo på eller i pensiones. Det finnes ikke to like alle er fulle av 

overraskelser og de fleste er rene og hyggelige. 

 

Fra Toledo gikk reisen til Avila. Der bodde en nonne som enten dannet eller betydde en hel 

del i Karmelittordenen. Reiste videre til Salamanca hvor det finnes et fantastisk bibliotek. 

Videre til Valencia hvor det dyrkes druer i bratte terrasser. De bodde også i et gammelt 

kloster som var bygget om til en Parador ved atlanterhavskysten.  

 

Etter hvert havnet de i Santiago de Compostella. Dit kommer en bråte pilgrimer langs en vei 

som kalles Caminoen. Ved et tidligere besøk hadde Per tigd seg til å holde gudstjeneste i et 

tilstøtende kapell. En stor opplevelse. 

 

Takk Per Kristian som steppet inn for et sykdomsforfall. Ditt foredrag var et svært godt 

plaster på såret.  

 



Referat fra klubbmøte 30. september 2015 

Møtested:  Skjeberg Rådhus  

Program:  Regnskap og budsjett 

Møtt i andre klubber:  

Tilstede:  65,8 % 

Fødselsdager:  Øivind Kjølberg 24/9 (70), Kåre Vastveit 27/9 

Referent:  Thor Ørseng 
 

Presidenten åpnet møte og gikk igjennom de faste postene. 

Presidenten hadde forsøkt å få tak Øivind på 

dagen han fylte 70år, men det var ikke så lett 

da Øivind var på cruise. Han fikk overlevert en 

nydelig blomsterbukett nå av Presidenten med 

gratulasjoner. 

Øivind takket klubben for oppmerksomheten, og 

fortalte at han hadde vært på et fantastisk cruise i 

Middelhavet . 

Øivind hadde også fått melding fra Borge Rotary 

klubb om datoen for rakfisk 17/11-15. 

Thor Otto leverte forslag til et nytt medlem til 

Presidenten. Dette skal behandles i styret. 

Det er også kommet en søknad fra Ole Enger om 

et bidrag på kr.5000,00 til psykisk helse 

konferanse. Styret vil behandle saken. 

 

Så fikk kasserer Per H ordet. 

Han gikk igjennom alle postene, inntekter, utgifter 

og vårt siste boksalg. Neste års budsjett var også 

med i samarbeid med den nye kasserer Rune. 

 

Inntekter. kr 176645 

Utgifter.    ". 145844 

Overskudd kr 30801 

For Rotaryåret 2014/2015  

var budsjettet på kr 27100. 

Totalt har vi kr 276000 på bok med kontanter. 

Regnskapet ble godkjent av medlemmene med 

applaus.  

Bra levert Per. 

 

Det var litt tid igjen og da gikk diskusjonen på husleien. Presidenten sa at han vil 

sende et brev til kommunen og prøve å få et endelig svar på husleien. 

 



Sistesia  

 

100 % fremmøte i september 

Statistikken 

   

 

 

 
  
 
(66.8 til distriktet) 

 
 

 
 
 

 
 

Rakfisk i to varianter! 

 

1. Varslingsordre  for  Rakfiskaften 2015: 

 

Tirsdag 17. november kl. 19.00   

BORGE ROTARYKLUBB! 

 

2.  Thor Otto tar imot bestilling på rakfisk. 

Levering medio desember. 

 

 

Andersen, Per Laengen, Ole Kristian 

Brevik, Per Erik Strand, Rolf Jul 

Eriksen, Per Henrik  Trapness, Thor Otto 

Faale, Ragnar  Winsvold, Jørgen 

Juliussen, Stein  

2/9 9/9 16/9 23/9 30/9 Snitt 

79,5 60,5 82,1 66,7 65,8 70,9 

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

67,6 70,9     




