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SKJEBERG ROTARYKLUBB 
 

Et halvt år har gått, og jeg har fått  
smake litt på hva presidentrollen innebærer. 

Det er fem saker som har opptatt 
tankevirksomheten mest; det er forberedelsene 
til Welshpool-besøket, District Grant prosjektet 
med skolebarna fra Burma og et global grant 
med urkvinnene fra Peru, forberedelse til RFs 
100-årsmarkering og hvordan vi skal  
få mer penger til kontoen vår. 
 
Welshpoolbesøket har Lasse ansvaret for. Vi 
har hatt to møter der, og Lasse har full kontroll. 
Når det gjelder flyktningbarna fra Burma, så har 
de allerede fått sin skoleplass takket være oss. 
Vi har med andre ord fjernadoptert dem i to år. 
Styret har sendt inn kostnadene for dette til 
Distrikts guvernøren med håp om å få tilbake 
50% av kostnadene fra distriktet. 
  
Urkvinnene fra Peru er et større prosjekt som 
nok vil kreve mye planlegging å få  
satt i gang. Der er vi helt i startgropen. 
 
Den 15.2. skal vi ha et RF foredrag i forbindelse 
med RF’s 100-års jubileum med tidligere 
Distrikts guvernør, Jan Sverre. Vi har invitert en 
journalist fra SA, som skal dekke dette. Det blir 
en fin markering av jubileet, og det blir 
forhåpentligvis en fin dekning av Rotary som 
sådan og klubben vår. I denne anledningen er 
det lurt å invitere potensielle medlemmer,  
så tenk over hvem dere kunne  
tenke dere å be med på dette møtet. 
 
Ha et fortsatt berikende Rotaryår. 
 
Ole Enger 
President 
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Møteprogram: 
 

01.02 
Klimarealistene v /Ved professor Ole Henrik 
Ellestad. 

08.02 Ordføreren i Eidsberg Erik Unaas 

15.02 RF v/ PDG Jan Sverre Hanssen 

24.02 Ost og vinaften. Fredag 

01.03 Slektsforskning v/ Odd Martinsen Borge RK 

08.03 Ikke fastsatt 

15.03 Intercitymøte. Toget, hva nå? 

22.03 ASKO Vestby Bedriftsbesøk. 
 

 

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
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Referat fra klubbmøte 4. januar 2017 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:    Nissen v/Anna Grønnerød 
Gjester:   Anna Grønnerød  
Fødselsdag: Per Frode Rismark     
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   70,3%  
Referent:    Ivar Haug 
 
Presidenten ønsket velkommen og fortalte historien om hvordan en serie med trafikk-korker 
nesten gjorde at han kom for sent til møtet. 
Deretter orienterte han om ”Prosjekt Thailand” og mulighetene til å få dekket noen av våre 
utgifter gjennom ”Global Grant”. 
Rakkestad RK fyller 40 år i år og invitasjon til jubileumsmiddag ble formidlet. 
Dessuten ble invitasjon fra Halden RK til operakveld med Tryllefløyten på Fredriksten 
festning i juni formidlet til medlemmene. 

 
Nisse-ekspert Anna Grønnerød entret deretter talerstolen og 
forsikret seg først om at alle medlemmene trodde på nissen. 
Ingen innvendinger ble registrert og dermed var hun i gang. 
Det finnes mange forskjellige nisser. Flertallet av dem er 
Skognisser. De er 15-40 cm høye og bor i skogen, gjerne i 
forlatte maurtuer eller i ødegårder. Tømmerhuggerne må sjekke 
trærne før trefelling for ikke å skade dem. Skognissen lever i 
stadig fare og er spesielt redd for reven. Men de er også redd for 
annet, som naturkreftene under vårløsningen, utstabile 
steingjerder, rottefeller, motorsager m.m.  
Husnissen bor gjerne på loftet. Er redd for musefeller og liker ost. 
Liker å lage ablegøyer. De kan finne på å sverte jentene i ansiktet 
når de skal på fest (uten at de merker det). Dessuten er de ofte på 
stabburet og jager mus.  
Kirkenissen opererer naturlig nok i kirken. De jobber spesielt 

intenst med å klargjøre kirken på lørdag. De orker ikke lyden av kirkeklokkene og prøver å 
unngå at de gir lyd fra seg. De er naturlig nok aldri i kirken på søndager. 
Fjøsnissen eller gårdsnissen er veldig vanlig. Hver gård hadde i utgangspunktet en 
fjøsnisse som holdt til i fjøs og stall. Han var ofte flink til å stelle dyra, særlig hvis han fikk god 
mat og drikke på julekvelden. Men han var også lunefull og uberegnelig og kunne gjøre 
ugagn mot folk og dyr dersom han ble behandlet dårlig. 
Julenissen må ikke forveksles med mennesker som har kledd seg ut. Han er en storvokst 
fjøsnisse (ikke smånisse). Er kjent for å dele ut gaver. Har nettverk og fordeler 
arbeidsoppgaver til andre nisser i landet. Julenissen viser seg bare ved juletider. 
Gjennomsnittlig levealder 175 år. Har rød topplue (nisselue). Er hjulbeint og har rynket 
utseende og store ører (og god hørsel). Han kan gjøre seg usynlig. 
Nissen er språkmektig og kan også dyrespråk. Navnet Nisse kommer fra Nils/St. Nicolas. 
Nissen er flink til å lage øl, og brygger 6 slag øl, derav Tomtebrygg og Bukkøl (ref julebukk). 
Nisselua er av rødt ullgarn som er farget med gulmaure og sort lav. En gang i året 
arrangeres et Nisseting hvor alle nisser deltar. Nissene har hovedsete i Vindfangerbukta i 
Drøbak. Postadresse Nissen, 1440 Drøbak. 
 
- og den som fremdeles ikke tror på nisser, må ha fulgt dårlig med i det svært seriøse 
foredraget til Anna Grønnerød. Fakta om nissene var så omfattende at referenten dessverre 
måtte melde pass med å gjengi den overveldende mengde med vitenskaplig dokumentasjon 
som fremkom under foredraget. 
 



Referat fra klubbmøte 11. januar 2017  
 
Møtested:  Skjeberg rådhus    
Program:   eSmart Systems. Om fremtidens teknologi 

v/ Elisabeth Brevik Karlsen 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Gjester:  Ingen  
Tilstede: 82,86 % 
Fødselsdager:  Ingen   
Referent:  Per Christian Solberg   

 
Elisabeth arbeider i et Halden basert firma. 
Firmaet er preget av en sterk gründerånd og har 
vært nært knyttet til energibransjen. Elisabeths 
ansvarsområde er å arbeide opp mot 
helsesektoren og samarbeider nå med Halden 
kommune for å utvikle teknologi til bruk i helse-
etaten.  Det handler om at ressursene skal finne 
hverandre.  
 
I framtiden vil tallet på eldre stige raskt også i 
forhold til befolkningstallet. Mange av disse 
eldre forventer mer kontroll over eget liv enn det 
som er vanlig hos brukere av helsetjenere i dag. 
 
 

I 2015 brukte man 311 milliarder til helse/omsorg i Norge. I 2025 forventes det at man 
vil bruk 450 milliarder. Om man tar i bruk ny teknologi er det beregnet at man kan 
spare 41 milliarder. I dag brukes bare 20 prosent av bevilgningene på forebyggende 
arbeid. Ny teknologi kan gi en utvikling som kan øke innsatsen til forebyggende 
arbeid – noe som også kan gi besparelser på sikt. 
 
I Halden kommune etableres det en virtuell korttidsavdeling med teknologiske 
løsninger. Målsetningen er å gi en mykere overgang fra pasient til frisk og å gi færre 
re-innleggelser. Oppfølgingen vil også bli mer brukerstyrt. Dessuten er målet økt 
samhandling mellom de ulike instansene som har ansvar for pasienten og 
informasjonsflyten mellom de ulike instansene vil bli bedre.  
 
Økende digitalisering av helsetjenestene reiser selvsagt er rekke viktige 
problemstillinger når et gjelder personvern. Dessuten vil det alltid være en utfordring 
at politikere vil kunne bruke dette for å spare penger slik at face to face – 
perspektivet blir svekket.   
 
Elisabeth holdt et glimrende og engasjert foredrag. Hun pekte på utfordringene og 
gav reflekterte svar til en spørrende forsamling. Men fremfor alt viste hun oss de 
store mulighetene som dette gir også når det gjelder å frigjøre ressurser til beste for 
pasienten.  
 



Referat fra klubbmøte 18. januar 2017 
 

Møtested:    Skjeberg Rådhus 

Program:    Kommunal planlegging. Jernbane 

Gjester:    

Tilstede:   81,1 % 

Referent:    Jørgen Winsvold 

Presidenten ønsket velkommen og fortalte at vi skulle ha intercitymøte 15/2 sammen 
med Sarpsborg og Borge angående jubileet til Rotary Foundation.  Brodal opplyste at 
årsfesten ble samtidig som festaften sammen med Welshpool 

 
Så ga presidenten ordet til kveldens foredragsholder. 
  
Han opplyste at han hadde fått i oppdrag av 
Jernbaneverket å se på fremføring av jernbane for 
godstog i Østfold. (Og man kan godt si at man enda ikke 
helt var på sporet.) Jernbane for godstog kunne ikke ha 
for stor stigning (Maks 1,5%) 
Dette gjorde at det ennå ikke ferdig 
prosjekterte dobbeltsporet Moss-Halden, kunne benyttes 
slik Stortinget hadde forutsatt. Han viste forskjellige 
alternativer, både om rette linjer og om Inter-city 
alternativer.  Mange av de gikk der folk ikke bodde (som 
jo passer med NSBs ide om at det er moro med tog, 
bare man slipper disse brysomme passasjerene). 
 

Flere av alternativene var umulige på grunn av at traséene gav for stor stigning, dermed 
faller bro over nedre del av Glomma bort, og spor nedom Halden sentrum. 
Referenten satt igjen med en oppfatning av at veien fram var lang og sporløs. 



  

Referat fra klubbmøte 25. januar 2017 

 

Møtested:  Skjeberg Rådhus 

Program:  "Eiendomsutvikling i et langsiktig Perspektiv" ved Arild Aaserød 

Gjester: Arild Aaserød Borge RK   

Fødselsdag: Tor Lystad 20/1 

Tilstede: 78,4 % 

Referent:  Per Henrik Eriksen 

 

Arild Aaserød er fra Kalakroken hvor han bodde til han var 

19 år. Flyttet deretter til Fredrikstad. 

Han eier alene et selskap som heter Northman AS hvor 

han er eneste ansatt. I tillegg har han et 

entreprenørselskap som heter Scanbygg. Gjennom 

Northman AS omsetter Arild for ca. 250 mill. i året, 200 

mill. i Norge og 50 mill. i Sverige. Prosjektene ligger 

hovedsakelig mellom Oslo og Gøteborg. 

 

Hva er eiendomsutvikling? 

 Tomt – Beliggenhet – Beliggenhet – 

Beliggenhet – Leietaker – Arkitekt - Entreprenør 

 Offentlige myndigheter 

 

Historikk og fakta. 

 Etablert i 1976 Hovedselskap i Norge er Rema Eiendomsutvikling 

som er eid 50 % av Reitan Eiendom og 50 % av Northman AS. 

 Northman AS er eid 100 % av Arild Aaserød 

 I Sverige er hovedselskapet Nordstaden E AB som eies 100 % av Arild Aaserød 

 Eiendomsutvikling med fokus på handel og leiligheter på ubebygde tomtearealer 

 Totalt bygget over 100 eiendommer. Gjennomsnittlig 3 bygg pr. år 

 Totalt bygget 150.000 m2 tilsvarende en verdi av 1.500 mill. 

 Pr. i dag 10 – 12 prosjekter under utbygging/utvikling til en verdi av 250 mill. 

 

Prosjekter: 

 Første prosjekt var for 40 år siden, Østfold Vernepleierhøgskolen og HVPU 

 Største tomtekjøp var ved Torp i Uddevalla. Her ligger i dag Torp Kjøpesenter  

hvor Arild har hatt utvikling og bygging av flere prosjekter. 

 Borgarveien 18 i Fredrikstad, næringsbygg - Evjekaia Torg i Fredrikstad, næring/bolig 

 Storgata 20 i Rakkestad, bolig /næring 

 

Av nyere tid har Arild jobbet med følgende prosjekter: 

 Østsiden Storsenter - Borgar Syd, Fredrikstad 

 Diplom – Is, Rakkestad - Segelhotell, Udevalla 

 Brødløs Torg, Halden - Råde Torg 

 Brevik Torg, Son - OH Torget – 50/50 samarbeide med SOBBL (tidligere Vatvet Mek.) 



Mimresiden 

 

 

Møte 18/12-1985. 

Julemøte i Handelstand. 

Julebordet var som vanlig godt besøkt av festkledde og fest stemte 

rotarianere. For å oppnå 100 % frammøte i klubben i desember, hadde man i 

år gått til det meget virkningsfulle skritt, og ta dobbel betaling for de 

medlemmer som ikke mette fram. 

Festen startet med en utsøkt velkomstaperetiff, før vi gikk over til 

kveldens kulinariske utskeielser, Her åpnet presidenten med endel 

velvalgte ord, for kveldens toastmaster vår eminente formann i 

festkomiteen tok over ledelsen av kvelden. Måltidet smakte aldeles 

nydelig, og det var en del av oss som glemte at lykken ikke er en full 

mave men en sinnsstemning". Stemningen var forøvrig god, og mannskoret i 

klubben kom mere og mere til sin rett utover kvelden. Efter den sist 

"subsidierte" av en ti1næhværende emballasjesponsor kunne koret konkurere 

ut hvilket som helst mannskor på den vestlige halvklode. 

Det ble efterhvert tett med gode historier, men efter å ha rådspurt meg 

med H.Adv Staff, mente selv han, med sin meget frisinnede innstilling, at 

klubben ville bli saksøkt, dersom jeg nu refererte disse i vårt 

månedsmagasin. For å spare klubben for utgifter har jeg dermed dessverre 

måttet avstå fra dette. 

Festen fortsatte med kaffe avec, ter vi gikk over til den mere kreative 

delen av testen. Denne besto av gjetteleker med mere, og endte i at 

Steinar kunne gå opp å hente kveldens hovedpremie, på vegne av det 

seirende lag. 

Festen avsluttet i de sene nattetimer, og går inn i rekken av de 

hyggelige tilstelninger klubben har hatt. 

 

 

Møte 22/1-1986.  

Program: "Vin-besøk" i utlandet v/turdeltakere. 

Aftenens tema var 6 dagers tur til Tyskland. Ikke sykkeltur, 

men vinsmakertur. Per stilte opp som selvbestaltet "reiseleder" cg 

vinekspert. 

En proff innledning om viner med ekte studieobjekter gjorde Forsamlingen 

nysgjerrig. Det var riktig interessant å få rede på alt man kan finne ut 

ved å tyde etikettenes snirkler. 

Vin presset av druer i frossen tilstand gikk under det meget 

illustrerende navnet Eisvein. Dette stoffet finnes ikke p& vinmonopolet 

så det var bare de tysklandsreisende som viste dette fra før. Per hadde 

selvfølgelig skaffet en slik kuriositet for almen beskuelse. Motsatsen 

her var spansk rødvin på brickpakning. Vitsene som selvfølgelig rammet 

Per L. var uunngåelige. Midt i alt vinpratet fikk reiselederen flettet 

inn mye pent om Rudesheim, og til vår store forskrekkelse viste det seg 

at reiseselskapet hadde spist noe også. 

Båttur på Rhinen var selvfølgelig med i opplegget. 

Feen på Lorelei var ikke tilstede den dagen, men de gamle historiene 

liver opp. Koblenz var målet og ny smaking måtte til for å blande opp alt 

vannet. For å unngå tarminfeksjoner måtte ytterligere "selvsmaking" til 

om kvelden. Vi merket oss et innslag i foredraget om en liten by som het 

Asmarheim. Stedet lå i reiseruten og var kjent for sin rødvin. 

Etter hvert overtok Oddvar guidingen med sine veleksponerte bilder. 

Vinmarker, borgerviner cg andre severdigheter gled frem over lerretet cg 

avsluttet turgjengivelsen på en måte som øket reiselysten forsamlingen. 

 



Innlegg fra Bekkelaget RK v/ Torgeir Kvalvaag i Aftenposten 2008 

 



Sistesia   

Statistikken  

100 % fremmøte i januar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Tilfeldigheter? 
 
Abraham Lincoln ble valgt til kongressen i 1846 
John F Kennedy ble valgt til Kongressen i 1946 
Abraham Lincoln ble valgt til president i 1860 
John F Kennedy ble valgt til president i 1960 
Begge to var opptatt av folkets rettigheter 
Begge ble myrdet på en fredag og skutt i hodet 
Både Lincoln og Kennedys drapsmenn var fra sørstatene 
John Wilkes Booth, som myrdet Lincoln, ble født i 1839 
Lee Harvey Oswald som myrdet Kennedy ble født i 1939 
Booth løp fra et teater og ble pågrepet i en lagerbygning 
Oswald løp fra en lagerbygning og ble pågrepet i et teater 
Både Booth og Oswald ble myrdet før de ble stilt for retten 
Lincolns sekretær het Kennedy. Kennedys sekretær het Lincoln 
Begge etterfølgere het Johnson 
Andrew Johnson, som overtok etter Lincoln, ble født i 1808 
Lyndon Johnson, som overtok etter Kennedy, ble født i 1908 
 
Tilfeldigheter? Kanskje. Men hva med dette? 
En uke før Lincoln ble skutt var han i Monroe, Maryland 
En uke før Kennedy ble skutt var han i Marilyn Monroe!! 
 

Brevik, Per Erik Lunde, Kjell Ø 

Enger, Ole Magnusen, Per Inge 

Grønnerød, Jens B Pedersen, Hans Erik 

Gundersen, Einar Solberg, Per Chr. 

Haug, Ivar Trapness, Thor Otto 

Kjenstad, Brynjulv Vastveit, Kåre 

Laengen, Ole-Kr Winsvold, Jørgen 

Larsen, Rune  

4/1 11/1 18/1 25/1 Snitt 

70,3 82,9 81,1 78,4 78,2 

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      


