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SKJEBERG ROTARYKLUBB 
 

Jeg husker godt at Past Pesident Stein sa på sin 
siste dag som president under kjedeoverrekkelsen: 
"Dette året har gått fort!"- Det hadde han helt rett i! 
Ved siden av henvendelser som kom inn fra 
distriktet og annet, så er det i hovedsak tre saker 
som har opptatt styret dette året: 
 
RF’s 100-års jubileum, sponsing av fem 
burmesiske flyktningbarns skolegang i Thailand og 
besøket fra vår vennskapsklubb i Welshpool. 
 
Når det gjelder det første, så minnet stadig Rotary 
sentralt om viktigheten av å synliggjøre oss og lage 
en fest som skulle feire jubileet. Pressedekningen 
ga oss profilering og årsfesten på  
Restaurant Salt på Høysand ga en verdig 
avslutning både for vårt Rotaryår og RF’s jubileum. 
 
Jeg er stolt av å ha kunnet representere en klubb 
som har mottatt et distrikt grant fra fondet. 
Skoleprosjektet for flyktningbarna er et prosjekt 
som er helt i startfasen, og som kan utvikles til å bli 
større med samarbeid av andre klubber.  
 
Vå klubb ble rost opp i skyene av vår 
vennskapsklubb da besøket var over. Det ble vi 
også av vår Distrikts guvernør, Johan Østby da han 
var på besøk i begynnelsen av året. 
Hvis vi satser på å holde kvaliteten på møtene 
oppe, og beholde den gode, kameratslige tonen 
ved like, så vil vi fortsatt være en klubb som har høy 
Rotarystandard. 
 
Dessverre har vi mistet vi et medlem ved Gunnar 
Roens bortgang. – Imidlertid ble et nytt medlem 
vervet, Arne Nilsen. Han skal være velkommen, og 
vi håper han vil trives hos oss. 
Takk for innsatsen til alle komiteene i året som var! 
Jeg ønsker lykke til for det nye styret  
og vår nye president, Morten Pehrsen. 
 
Takk for et lærerikt og hyggelig år! 
Presiden Ole Enger 

 
Nr. 12 Årgang 41 
Juni 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprogram: 
 

 Juli måned er møtefri! 

02.08 Hagemøte hos Jim (Gjerløwsvei 11 H. Øya) 

09.08 Sommerminner hos Jens B Grønnerød 

16.08 Regnskap og busjett 

23.08 Klubbråd 

30.08 Pratemøte m/ quiz og 3. min 
 

 

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 9. juni 2017 

 
Møtested:  "Salt" hotell i Høysand 

Program:  Årsfest med besøk fra Welshpool 

Møtt i andre klubber:  

Gjester:  11 personer fra Welshpool 

Tilstede: 59,5 % 

Fødselsdager:  Stein Juliussen 4/6 

Referent:  Per Brevik 

Igjen var det tid for årsfest og denne gangen sammen med våre Rotaryvenner fra Welshpool. 

Etter en velkomstdrink ble gjestene geleidet inn i den store salen er de ble møtt av Sangkoret 

Varden som var kveldens overraskelse. De ble godt mottatt og gjestene fikk til og med en 

egen velkomstsang med tilpasset tekst til Welshpool RC. 

Etter sangen fikk dirigenten, Tone Klemsdal, en velfortjent blomst og 

maten ble satt på bordene. Denne gangen en buffé med veldig god og 

variert mat som falt i god smak hos alle. 

Kveldens toastmaster, Kai Brandstorp, hadde lagt seg ekstra hardt i 

selen og forklarte kveldens meny på tre språk; norsk, engelsk og 

selvfølgelig walisisk. Det ble nok en del vanskelige uttalelser, men fikk 

"tommel opp" fra Ewan som visst forsto det meste av det. 

President Ole holdt en veldig fin 

velkomsttale, som ble etterfulgt av et 

opptak av vårt nye medlem, Arne Nilsen. 

Fadder var Per Chr. Solberg hadde mye 

godt å si om sin gode venn.  

Sekretær Ole Kr. Laengen leste opp 

årsberetningen på norsk og som vanlig 

en fyldig beretning om vår virksomhet i 

løpet av Rotaryåret.  

Presidenten i Welshpool RC, Mike Pepper, 

hadde også noen viktige synspunkter på vårt 

vennskap og var også inne på hvor viktig 

innsats Rotary har gjort i forbindelse med 

Polio Plus. 

Chris Townsend kom 

også med et artig 

innlegg, der han 

hadde med seg en 

gave til klubben. En 

stor pakke som 

President Ole hadde store problemer med å 

pakke opp. Det viste seg å være en sau i 

nesten full målestokk og ble nok litt overrasket 

over innholdet. 

Resten av kvelden gikk med til en koselig prat med våre venner fra Wales og de fleste forlot 

festen ved ti-tiden. 

Vi takker festkomitéen for en hyggelig kveld og søndag morgen var det tid for tur til Oslo og 

Lillehammer. 



Referat fra klubbmøte 14. juni 2017 
 
Møtested:    Sarpsborg Torv 
Program:   Garden kommer til byen 
Gjester:   Torvet fullt, så det var mange "gjester"  
Tilstede:   48,7%  
Referent:    Ivar Haug 
 
For de som var tilstede var det en fantastisk fin oppvisning av Gardens drilltropp. 
Tydeligvis var det mange gardister som svettet i sine svarte uniformer i varmen. 
Naturlig nok var det ingen klubbsaker som ble behandlet. 

 
3. Gardekompani øver hver 
vinter og vår inn et meget 
krevende drill- og 
musikkprogram kalt Oleadrillen. 
Dette programmet varer 20–25 
minutter og fremvises under en 
rekke turneer på alt i 
fra slottsplassen, store tattoo-
arenaer i utlandet til bytorg og 
idrettsplasser rundt i Distrikts-
Norge. 

 

 

 

 
Oleadrillen består som regel av følgende deler: 
Innmarsj – kompaniet marsjerer inn på banen med honnør til publikum/høyere befal. 
Avmelding til høyere befal dersom dette er relevant. 
Forflytning – kompaniet går til den formasjonen de baserer resten av drillen ut fra. 
Drilltroppens egendel – akkompagnert av musikktroppen går drilltroppen en drill. 
Musikktroppens egendel – musikktroppen går sin drill, mens Drilltroppen marsjerer til siden 
og står stille med våpenet "til foten". 
Drilltroppens stilledel – Drilltroppen går sin egen drill uten musikk. 
Midtparti – De 4 bakerste gardistene i de to midterste rekkene i drilltroppen utfører et av sine 
signaturstunts (antallet varierer fra år til år). Stuntet består i at de fremste gardistene kaster 
våpenet over ryggen til bakerste mann, som tar det imot og kaster det tilbake via gardistene i 
midten. 
Solodrill – Noen år går én eller flere av disse gardistene videre ut for å utføre solodrill etter 
midtpartiet– ved å utføre solotriks som å spinne geværet foran og/eller rundt seg selv. 
Fortsettelse av stilledelen – Etter midtpartiet fortsetter drilltroppen sin stilledel. 
Salutt – Hele drilltroppen fyrer av et løsskudd mot slutten av stilledelen for å markere slutten. 
Fellesdrill – Musikk- og drilltroppen går en drill sammen og ender i formasjon til 
trommestuntet. 
Trommestunt – Signaltrommer og slagverk spiller trommestuntet. 
Tilbakemarsj – Kompaniet går tilbake til posisjon for neste drill. 
Gammel jegermarsj – en fast drill som får kompaniet tilbake slik de sto etter innmarsjen. 
Drilltropp står nå på 2 rekker på hver side av musikktroppen, og ikke 4 som ved innmarsj. 
Tappenstrek og salme – signalkorpset spiller tappenstrek, etterfulgt av kompaniet som 
synger en salme. 
Avmelding til høyere befal dersom dette er relevant. 
Utmarsj – Musikktroppen marsjerer ut ved å turne (vrenge og gå gjennom seg selv), mens 
drilltroppen følger etterpå. 



Referat fra klubbmøte 21. juni 2017 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:   Innk. Pres. Morten Pehrson om sitt Rotaryår 
Gjester:     
Fødselsdag: Øystein, Per Chr. og Ole Kr Laengen (70) 16/6  
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   73,7%  
Referent:    Per Brevik 
 
President Ole åpnet møtet og takket festkomitéen for et vellykket arrangement den 9/6 
sammen med våre Rotaryvenner fra Welshpool. De var veldig fornøyd med turen til Oslo og 
Vigelandsanlegget og til Lillehammer og Maihaugen.  
 

Morten Pehrsen fikk så ordet for å fortelle klubben om sine planer for sitt 
Rotaryår. 
 
Han hadde lagt merke til dette årets Guvernør som hadde tre viktige 
punkter som også Morten ville prøve å etterkomme; Service – Yrke og 
Det å gagne andre. 
 
Årets RI-President har mottoet: "Making a difference" som på norsk ville 
hete: Rotary utgjør en forskjell. 

 
 
Neste års 4 hovedmål vil være: 

• Obligatoriske aktiviteter 

• Støtte og styrke klubben 

• Fokusere på og øke humanitære prosjekter 

• Forbedre Rotary's omdømme og allmennhetens kjennskap til Rotary 
 
Det blir også en ny standard for komitéene i klubben: 
 

Programkomité Fest/kamerat. komité Rotary Foundation komité 

Hans Erik Pedersen Per Sundby Jim Johansen 

Kai Brandstorp Lasse Lundgaard Thor Otto Trapness 

Hans Kristian Guslund Jan Willy Damsleth Thor Ørseng 

Stein Juliussen Jens Grønnerød Øyvind Kjølberg 

Brynjulf Kjenstad Jørgen Winsvold Per Andersen 

 Per Inge Magnusen  

 Steinar Kjuus  

 Kåre Vastveit  

   

Prosjektkomité Omdømmekomité Medlemskapskomité 

Ivar Haug Per Brevik Per Halvorsen 

Kjell Lunde Per Frode Rismark Per Chr Solberg 

Per Henrik Eriksen  Herleik Rønningen Ole Enger 

Per Løkkevik Jens Westberg Thor Lystad 

Rolf Jul Strand Øystein Brodal Søren Pyntlund 

 Arne Nielsen  

 



Referat fra klubbmøte 28. Juni 2017 
 
Møtested:  Hos Jens B Grønnerød    
Program:  Årsmøte med presidentskifte og protokolloverrekkelser 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Gjester:  Ingen 
Tilstede:  67,6 % 
Fødselsdager:  Brynjulf Kjenstad 2376 og Einar Gundersen 29/6  
Referent:  Hans Kr. Guslund    
 

Møtet startet kl. 19,00 
 
Vår president Ole Enger åpnet møtet og ønsket alle velkommen.   
 
Vår nye møteklokke fra klokkestøperiet i Vestfold var i bruk.  Klubba var da pakket ned.   
 
Komiteledere fra avgående komiteer leste opp sine årsmeldinger og overrakte protokollene til 
de neste komiteledere.   l 
 
Fra programkomiteen ble bytte av lokaler tatt opp når det gjald festarrangementer.  Driver på 
golfklubben i dag vurderer å ta over i Odd Fellow.  Det kunne være aktuelt å følge etter eller 
eventuelt finne andre lokaliteter herunder Salt i Høysand. 
 
Fra opplysning og kommunikasjon ved Per Brevik ble det diskutert bruk av logo på brev samt 
bruk av foldere. I utsendte lister var det noe feil og nye vil komme i løpet av sommeren. 
 
Ole Enger takket for året som president. Det har vært givende og interessant.  Ikke så stor 
belastning som forventet, men forberedelse til hvert møte og måtte møte opp hver gang 
hadde vært en belastning. Årsmeldingen var blitt lest opp på årsfesten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deretter ble det gjennomført overrekkelse av nål, kjede og vin til påtroppende president 
Morten Pehrsen som takket for tilliten og sa noen velvalgte ord. 
Han overrakte en flaske vin til gamle Presidenten som takk for hans innsats.   
 
Rune Larsen leste opp raskt og effektivt årsmøte protokollen. 
Regnskapet blir gjennomgått og vedtatt i august. 
Opplyste om at signaturrett og prokura er nå i orden etter krav fra banken.  



 Åge H. Bjor, har forlatt oss. 
 

– Etter kort tids sykdom døde Åge Henry Bjor på Kalnes Sykehus 29.05.17.  Sjokk og 
sorg av alle som kjente ham. Selv ble jeg kjent med Rotarianeren Åge på møter vi 
hadde om prosjekt «Kongstanken» oftest i familiehjemmet over to år. Åges 
iderikdom, kapasitet og organisatoriske evner var imponerende. Han hadde god 
innsikt i det meste og kunne delegere. Smilet var hans «varemerke» og latteren satt 
løst. Det var alltid spennende, hyggelig og lærerikt.  

  
– Bisettelsen ble holdt 7. juni i Tune Kirke vakkert blomsterpyntet. Båren var dekket 

med markblomster, plukket av familien. Kranser og blomster fra klubber, foreninger, 
private, venner og kjente. Et imponerende blomsterhav. Svært mange sørgende 
fylte kirkebenkene. Prest Lisbeth H. Gregersen sørget for det formelle, men også 
Åges datter fortalte om en god far og oppveksten. To Rotarianere sammenfattet 
Åges tilknytning til Rotary og hans to års periode som guvernør. Etter en vakker 
bisettelse inne i kirken ble båren fulgt av familie og venner til hans siste hvilested på 
kirkegården. Takk Åge for mange gode minner!   

–  
Våre kondolanser går til hustru Astrid og familie. 

– Skjeberg Rotaryklubb, ved Jan W. Damsleth.   
   
      



Mimresiden 

 



Sistesia   

Statistikken  

100 % fremmøte i juni 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

GOD SOMMER! 
 

 

Brevik, Per Rismark, Per Frode 

Enger, Ole Trapness, Thor Otto 

Laengen, Ole Kr. Vastveit, Kåre 

Lundgaard, Lasse Winsvold, Jørgen 

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

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

9/6 14/6 21/6 28/6 Snitt 

59,5 48,7 73,7 67,6 62,3 

Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni Snitt 

78,2 64,9 71,4 76,6 71,0 62,3 70,7 




