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SKJEBERG ROTARYKLUBB 
 
Programkomiteen skal gi klubben innhold og det 
kan være en utfordrende jobb til tider å sy sammen 
noe som medlemmene setter pris på. 
Yrkesrelaterte møteprogram er en del av målet, 
samt saker i lokal distriktet, slik at vi mest mulig kan 
få variasjon og liv i klubben. 
Fremtiden med eSmart systemer for eldreomsorg - 
klimarealister - utvikling i nærkommuner etc.  
Som nevnt tidligere er programkomiteen også limet 
i Rotary klubben sammen med Fest og 
kameratskapskomiteen og sammen med resten av 
klubbmedlemmene som bidrar veldig bra med 
forslag til program. Dette tror jeg er viktig for 
klubben at medlemmene er engasjerte og kommer 
sitt ønske. Vi har forsøkt å få foredragsholdere som 
gir oss kunnskap og som kan skape små og store 
diskusjoner. 
Vi har foreløpig ikke klart å få så mange 
bedriftsbesøk ute, men dette vil komme nå på 
vårparten. Rotary Intercity møte har i år tatt temaet 
«Intercity eller rett linje» mye engasjement i 
distriktet og i samarbeid med de andre klubbene 
Borge-Sarpsborg og Tune håper vi å få til en 
paneldebatt med engasjerte personer i panelet 13 
mars på Quality hotell. 
Vi vil også komme med «Ut i det blå» vår lille 
hemmelighet foreløpig.  
Vi vil også fortsette med å få noen av de eldste i 
klubben til å holde ur-ego-foredrag for å dele med 
nye og gamle medlemmer.  
Nå er det fortsatt en del igjen av dette Rotaryåret og 
kom gjerne med forslag til program - bedriftsbesøk 
- tema etc.  
Ønsker alle medlemmer et fortsatt godt Rotary år 
og vil også takke komitemedlemmene for godt 
arbeid så langt. 
 
mvh  
Pogramkomite leder 
Per F. Rismark 
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Februar 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprogram: 
 

01.03 Slektsforskning v/ Odd Martinsen Borge RK 

08.03 Forhandlinger i Fiskeridepartementet 
 v /Ann Kristin Westberg 

13.03 Intercitymøte. Toget, hva nå? (Mandag) 

22.03 ASKO Vestby Bedriftsbesøk. 

29.03 Ikke fastsatt 
 

 

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

Styret: 
President: Ole Enger 
Innk. President: Morten Pehrsen 
Sekretær: Ole Kr. Laengen 
Kasserer: Rune Larsen 
Past President: Stein Juliussen 
Styremedlem: Øystein Brodal 

Månedsbrevkomité: 
Per Brevik - Per Henrik Eriksen – Hans Kr. Guslund 
Stein Juliussen – Ivar Haug – Per Chr. Solberg – 
Jørgen Winsvold 
 
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 01. februar 2017. 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus   
Program:  Klimarealistene – Naturlige variasjoner dominerer 

klima v/professor Ole Henrik Ellestad 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Gjester:  3  
Tilstede:  77,8 % 
Fødselsdager:  Ragnar Faale den 29.01, Per Brevik i dag. 
 "Einar Gundersen har giftet seg"  
Referent:  Hans Kr. Guslund    
 

Vår president Ole Enger åpnet møtet og ønsket Ole Henrik Ellestad som er professor 
i fysikalsk kjemi og sitter sammen med mange professorer i Klimarealistene 
Vitenskapelige Råd. 
 
Presidenten la frem en hilsen på SMS fra Lasse Lundgaard som er på ferie blant 
annet i Kambodsja.  
 
Det har kommet en invitasjon fra Borge Rotary klubb til samling og det vil også bli et 
Inter City møte i nær fremtid. Servering av vafler den 15.02 og det vil bli Ost & 
Vinaften den 24.02 på Golfklubben med respektive. Prisen blir kr 400 pr person 

 
Professor Ole Henrik Ellestad foredrag: 
 
Det var et omfattende og detaljert 
foredrag med mye informasjon og grafer. 
Kort resymé fra foredraget: 
 
Naturlige variasjoner dominerer klima og 
det er viktig med riktig vitenskapelige 
debatter og problemstillinger.   
 
Media herunder Aftenposten er pro 
tilhenger av motparten med det syn at 
store utslipp av CO2 er årsak til 
klimaendringene.  Ikke lett for Ellestad sin 
gruppe å komme til orde. 
Det er også lite penger å bruke til 

informasjonsarbeid fra deres side og ingen vil høre på dem heller.   
 
Naturlige variasjoner pågått hele tiden og økning i CO2 står ikke i forhold til 
temperatur økningen. 
 
Vanskelig å behandle hele kloden. Lage matematiske modeller som kan gi kunnskap 
om hva konsekvensene blir, er umulig. Det er for mange ukjente faktorer 
 
  



IPPC rapport – to vitenskapelige retninger: 

 Menneskeskapt - >50 %  

 Naturlige variasjoner 
Forskning på effekten av vanndamp har betydning 
Hva med Golfstrømmen? 
Mangler på beregninger av usikkerhet er stor og det er sammenblanding av 
vitenskapelige data. 
 
Det er svært dyrt å stabilisere CO2 – mange eksempler på det også i Norge 
Paris avtalen løser ikke dette. 
Grønt – fond: industriland innbetaler til bruk i utviklingsland. 
 
«Klimarealisene» imøtegår FN klimapanel. 
 
Økning i CO2 tok av fra ca. 1950. 
CO2 er livets gass tilsvarende vann som planter og liv på jorden trenger.  Kan 
forvente økt vekst i grønne planter og skog i årene som kommer. 
Høyt CO2 var det også i atmosfærene i millioner av år tidligere ut i fra målinger av 
geologiske data blant annet av kalsium på havets bunn. 
Selv om CO2 økte, flatet temperaturen ut. 
 
Oppholdstid for CO2 i atmosfæren antas å være kortere enn forskerne til nå har 
kommet frem til og effekten av CO2 er vitenskapelig usikker? 
Variasjon i skydekke kan også ha påvirkning? 
Vinder og nedbør kan påvirke – vestavind? 
 
Alpebreer, snøutbredelse og naturskader har variert i alle år. 
Ikke noe unikt i dag – IPPC sier så….. 
1930 årene var like varme som nå. 
IPPC modellene kan påstås å være feil? 
Fuktighet i ulike atmosværelag? 
 
Det er høy solaktivitet nå og det kan påvirke temperaturen på kloden. 
Observerte solflekksyklus og hva med magnetfelt påvirkning?  
 
Havtemperatur har betydning 
Jordrotasjon har betydning 
 
Sats på miljø tiltak, men overlat klima til naturen. 
 
Det kan forventes kaldere klima mot 2040. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Referat fra klubbmøte 8. februar 2017 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:     Ordføreren i Eidsberg. Erik Unaas  
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   63,9 %  
Referent:    Stein Juliussen 
 
President Ole Enger ønsket velkommen til kveldens møte. Han ga så ordet til Kjell Lunde som 
introduserte kvelds gjest og foredragsholder Ordfører Erik Unaas i Eidsberg kommune. 
 

Erik Unaas er opprinnelig fra Askim. Han forteller at han giftet seg 

med en odelsjente fra Eidsberg og flyttet fra Askim til Eidsberg. Erik 

Unaas ble ordfører i Eidsberg i 2011 etter en nøye planlagt valgkamp 

for Høyre. Ved valget i 2007 fikk Høyre 4 representanter av totalt 35 

representanter i kommunestyret i Eidsberg.  Etter valgkampen i 2011 

fikk Høyre 15 representanter i kommunestyret, 44 % av stemmene. 

Unaas fortalte om en valgkamp som ble lagt opp som 

idrettskonkurranse som startet i 2010 og endte ved valget i 2011. Det 

å være ordfører er ikke en jobb, det er et verv. Han har hatt som mål å 

være en ordfører for hele kommunen og en samlende ordfører. Det er 

ingen «ordførerskole" det gis ingen opplæring slik at det er om å gjøre 

å «ta oppgaven". Han sier han ikke bruker ordførerkjede i tide og 

utide. "Aldri kjede uten dress." 

Han forteller om oppgavene som ordfører. De er mange og det er til tider store forventninger til 

ordførerens vilje og kapasitet. Det er viktig at han hatt familien med seg og at de har forståelse for 

hans oppgaver. Det er bare ordfører som er frikjøpt i Eidsberg kommune. 

Det er i dag 850 ansatte i Eidsberg kommune. Det er ca. 12000 innbyggere og den 7. største byen 

i Østfold. Den fikk bystatus i 1997. Mysen som er byen i kommunen ligger sentralt til i Østfold ved 

E18. 45 minutter i radius dekker hele Østfold og rekker helt til Oslo og til Årjäng i Sverige. Eidsberg 

kommune har en bjørn i sitt kommunevåpen. Dette henspeiler til borgen Valdisholm som lå på en 

øy i Glomma. Borgen ble bygget under borgerkrigene i Norge på 1200-tallet. Der bodde 12 brødre 

som alle hadde en form av Bjørn i navnet sitt. 

De har som mål i Eidsberg kommune å være «Landets sunneste og sprekeste kommune. Erik 

Unaas er i tillegg til ordfører også regionleder i Indre Østfold og er opptatt av Østfolds rennomme. 

Erik Unaas fortalte litt om kommunesammenslåinger i Indre Østfolds. Det er mange muligheter og 

det er spennende hvordan kartet blir seende ut i fremtiden, hvilke kommuner som danner de nye 

kommunene. Eidsberg har sine attraksjoner.  Høytorp Fort med sine tårnkanoner. Unaas forteller 

at bestefar til vår egen skikonge, Jens Arne Svartedal, var i fortet da det ble beskutt under krigen. 

Momarken Travbane, den 3.største travbanen i Norge, med Østfolds største restaurant. 

Det bygges så et stort kurs og konferanse på Mona ryggen som skal åpne 1.juli 2018. Det bygges 

et nytt fengsel, det blir det 5.største i Norge med 140 ansatte. Eidsberg kommune har Østfolds 

største private arbeidsplass, Nortura Hærland med 800 ansatte. Eidsberg kommune vil gjerne 

være sykkelbyen. De har i dag oppnådd å få sykkelrittet Tour of Norway gjennom Mysen og de 

skal også ha målgang i Mysen i "Ladies Tour of Norway". 

Unaas forteller også om store boligprosjekter som er i ferd med å bli igangsatt. 

Tiden gikk fort denne kvelden og presidenten takket Unaas for et engasjerende foredrag. 



Referat fra klubbmøte 15. februar 2017 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:     Rotary Foundation v/Jan S Hanssen, Råde RK 
    Hvordan fungerer dette fondet? 
Gjester:   En gjest fra Borge og Sarpsborg RK, journalist fra SA  

Fødselsdag: Jan Willy Damsleth     
Møtt i andre klubber: Rolf J Strand i Ajax RC Canada 
Tilstede:   66,7%  
Referent:    Ivar Haug 
 
Presidenten ønsket velkommen til møtet som var viet Rotary Foundations 100-årsjubileum. 
Han overbrakte også en hilsen fra Rolf Juul Strand som hadde besøkt diverse Rotary-klubber 
under sitt opphold i Canada. 

 
Deretter ble Jan Sverre Hanssen introdusert. Han er Past District 
Governor og har i den forbindelse vært og besøkt oss tidligere. 
Rotary fyller 112 år 23. februar, og første Rotary-prosjekt ble etablert i 
Chicago i 1917. Tankene om et Rotary Foundation ble lansert av Arch 
Klumph på Convention i Atlanta i juni 1917. På Convention i 
Minneapolis i 1928 ble TRF offisielt etablert. Og Arch Klumph ble den 
første leder av TRF og fungerte frem til 1935. Første TRF-prosjekt så 
dagens lys i 1930 og inneholdt et bidrag på 500 USD til et hjem for 
funksjonshemmede. 
 
I 1936 ble de første ”Institutes for National Understanding”. I denne 
sammenheng har TRF 6 forskjellige studiesteder i verden for 
fredsstudier hvor studenter kan ta mastergrad i freds-skapende og 
konfliktløsende arbeid. I 1965 ble Matching Grant programmet etablert 

og senere forenklet i 2013. Stikkord for prosjektene er 3H (Health, Hunger og Humanity). 
District Grant er mindre prosjekter som er styrt at Distriktene. Tilbakebetaling fra Distriktet står i 
forhold til klubbens innsats. 
 
Global Grant er internasjonale prosjekter hvor det skal skje et samarbeid med lokal Rotaryklubb 
på mottaksstedet med Rotaryklubb(er) på giverstedet. Prosjektet skal minst utgjøre 30.000 USD 
og TRF vil refundere minst 15.000 USD. Det mest kjente Global Grant-prosjektet er Polio+ som 
ble etablert på Filipinene i 1979 for å vaksinere 6 mill. barn mot Polio. I 1985 ble også UNICEF og 
Bill og Belinda Gates Foundation en del av Polio+. 
Polio+-prosjektet har første prioritet hos Rotary inntil sykdommen er fullstendig utryddet. Finnes i 
dag fremdeles i 3 land, Pakistan, Afghanistan og Nigeria. I 2007 etablerte Bill og Belinda Gates 
Foundation ”The Challenge Grant”. De donerte 100 US$ og utfordret Rotary til å gi tilsvarende 
beløp. I forbindelse med 100-årsjubileet oppfordret verdenspresident John Germ alle klubber til å 
gi gaver til TRF. Han definerte også målsetninger pr. medlem og klubb. Bidrag kan gis til fire 
forskjellige fond: Annual Fund, Endowment Fund, Polio+ Fund og Peace Fund. 
 
I vårt distrikt er tre Global Grant-prosjekter aktive, Nesodden RK har et prosjekt som gjelder 
etablering og drift av en hjelpemiddelsentral i Uruguay, Ås RK har et prosjekt som gjelder 
utbygging av vann og sanitær og Eidsvoll RK har et prosjekt som skal bidra til øyeoperasjoner i 
Mosambique. 
Til sist fortalte vår president om vår søknad om ”District Grant” vi hadde til behandling. Denne 
gjaldt dekning av skolegang for 5 flyktningbarn i Thailand, budsjett 18.000 NOK og en forventning 
om ca. 1000 USD i Matching Grant fra distriktet. I tillegg er en ny søknad på trappene som 
gjelder støtte til utdanning av fattige kvinner i Peru. 



Referat fra klubbmøte 24. februar 2017. 
 
Møtested:  Borregaard Golfklubb    
Program:  Ost & Vin aften 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Gjester:  Respektive  
Tilstede:  32 stk. inklusive respektive (56,7 %) 
Fødselsdager:  Rune Larsen 22/2   
Referent:  Per Henrik Eriksen    
 

I fravær av årets president ønsket innkommende president alle medlemmer med 
respektive velkommen til årets Ost & Vin aften. 
 
Deretter tok årets leder av fest- og kamerat komitéen Øistein Brodal over og loset oss 
videre gjennom programmet for kveldens aften som skulle bestå av: 

- Tor Otto presenterer kveldens utvalgte viner 
- Dagens bordsetning som selvfølgelig består av diverse oster med tilbehør 
- Kvelden avsluttes som vanlig med loddsalg og loddtrekning 

 
Tor Otto presenterte følgende viner: 

- CosTiéres De NiMes 2014 (Rødvin fra Frankrike) 
- Marques de Nombrevilla Garnacha 2015 (Rødvin fra Spania) 
- Arrow Rudy Cabernet (Rødvin fra USA) 
- Pra Soave Classico Superiore 2015 (Hvitvin fra Italia) (Otto) 

 
Vi fikk også tid til å høre Ole 
Kristian Laengen fortelle om 
opplevelsen til mavens dørvakt 
og hva denne hadde å stri med 
utover en mindre vellykket 
festkveld. 

 
 
 



Mimresiden 
 

REFERAT FRA KLUBBMØTET 04.02.1987 MØTELEDER: PRESIDENTEN 

TILSTEDE: 33 MEDLEMMER PLUSS EN GJEST FRA GAMLEBYEN ROTARY 

KLUBB, JAN KRISTIANSEN. 

Jørgen m/kone vil representere vår klubb på 10-årsjubileet til Rakkestad 

Rotary Klubb. 

Det er interesse for Wales-turen. Med to par i en bil via Belgia, vil 

turen totalt komme på 1.000 kroner pr. person. En flybillett koster kr. 

2075,-. 

Når det gjelder København-turen 24. mars er det enda anledning for flere 

å bli med. 

Per Linge, som er ansatt ved Lærerskolen i Halden sto for kveldens tema 

Hans teori går ut på at slaget ved Svolder i år 1.000 ikke sto i Rogaland 

men ved Svalerød i nåværende Halden kommune. 

Linge understreket at han kun er hobbyhistoriker og at mange av de 

profesjonelle er dypt uenig med ham, mens andre kan ha forståelse for 

hans poenger. 

Linge har også skrevet en bok om temaet med tittel "Fra Ragnarokk til 

Svolder". 

Gjennom studier, fordypninger, "åstedsbefaringer" og ved å konsultere 

øyenvitner, dvs. skaldene, og ikke minst ved a ha brukt sin egen fantasi 

og logiske evner kunne Linge presentere mengdevis av "bevis" for at 

historikerne tar feil når de hevder at Olav Tryggvasson falt ved Svolder. 

De fleste rotarianere i Skjeberg ble i løpet av møtet overbevist (?) av 

Linges påstander som alle førte fram til at området Viken, eller nærmere 

bestemt Svalerød, også for nesten 1.000 år siden var sentrum for 

begivenhetene. Temaet spilte muligens også på enkelte lokalpatriotiske 

strenger. 

Per Linges materiale var så omfattende, og et Rotarymøte er så kort at 

selve slaget bare ble nevnt med noen få ord. Mesteparten av tida 

ble brukt til å gi nødvendig bakgrunnsstoff og beskrive hovedpersonene og 

de geografiske forhold med avstander, osv. 

Temaet fenget og timen var både interessant og Underholdende. 

 

HK 

 

 

Det var visst problemer i VM på ski i 1987 også!(Red. anm.) 



Sistesia   

Statistikken  

100 % fremmøte i februar 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Ikke glem at vi har en egen Facebook-side som Rune Larsen administrerer. 
 
https://www.facebook.com/groups/skjebergrotary  
 
Rune Larsen har delt Erik Unaas sitt innlegg. 

8. februar kl. 21:41 

Veldig flott med ordførerbesøk! Erik Unaas som er ordfører i Eidsberg imponerte oss alle med sitt 
engasjement og iver for sin rolle og kommune. Vi takker så meget for foredraget og kommer gjerne til 

Eidsberg ja! :-) 
 

 

 

 

 

 

 

Erik Unaas med Kjell Lunde og 7 andre på Skjeberg Rådhus. 

8. februar kl. 21:10 · Sarpsborg 

HYGGELIG I SKJEBERG - I kveld var jeg gjest hos Skjeberg Rotary, veldig hyggelig og der var det bare 
president Ole Enger (th) som bar kjede. 
Jeg fortalte om ordførerrollen min - og viste fram noe av det beste både fra egen kommune (Eidsberg) 
og fra Indre Østfold. Det er alltid viktig å bygge gode broer mellom de forskjellige delene av Østfold, og 
da er slike møter ekstra viktige. Fine spørsmål fikk jeg også ... 
Og jeg snakket bare pent om Sarpsborg, det må jeg si til min kollega Sindre Martinsen-Evje :) 

 

Brevik, Per Erik Lystad, Tor 

Brodal, Øistein Rismark, Per Frode 

Laengen, Ole-Kr Trapness, Thor Otto 

Lunde, Kjell Ø Winsvold, Jørgen 

1/2 8/2 15/2 24/2 Snitt 

77,8 63,9 66,7 56,7 66,3 

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

63,8 71,4 77,1 78,0 58,9 69,8 

Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni 

78,2 66,3     

https://www.facebook.com/groups/skjebergrotary
https://www.facebook.com/rune.larsen.skjeberg
https://www.facebook.com/erik.unaas
https://www.facebook.com/erik.unaas/posts/10210104287340852
https://www.facebook.com/groups/skjebergrotary/permalink/627236870797111/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210104247499856&set=a.1137033823191.2022238.1147719071&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210104247499856&set=a.1137033823191.2022238.1147719071&type=3
https://www.facebook.com/erik.unaas
https://www.facebook.com/kjell.lunde.9
https://www.facebook.com/groups/skjebergrotary/
https://www.facebook.com/pages/Skjeberg-R%C3%A5dhus/291467150895097
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210104247499856&set=a.1137033823191.2022238.1147719071&type=3
https://www.facebook.com/pages/Sarpsborg-Norway/102158176492248
https://www.facebook.com/sindre.martinsenevje
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210104247499856&set=a.1137033823191.2022238.1147719071&type=3

