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Rekrutering av nye medlemmer og 
komitemøter. 
 
Vi hadde et meget positivt og hyggelig 
guvernørbesøk tidligere i høst. Guvernøren 
understreket både på formøtet og i selve 
klubbmøtet at rekrutering av nye medlemmer 
må prioriteres i alle klubber. Vi fikk det 
inntrykket at i flere klubber var det et problem 
å skaffe nye medlemmer.  Vi må vel kunne si 
at dette ikke er noe stort problem hos oss. 
Men det må understrekes at det er meget 
viktig at vi alle er aktive med å skaffe nye 
medlemmer. 
 
Litt om arbeidet i komiteene. 
Jeg er en av de eldste i klubben og har vært 
med helt fra starten. Derfor er jeg så fri at jeg 
tillater meg og "mimre" litt. 
 
I "gamle dager" var det vanlig å ha 
komitemøtene hjemme hos hverandre.  
Mange av oss følte at dette var meget positivt. 
Den sosial kontakten ble forsterket, og at våre 
ektefeller fikk være med noen ganger var bare 
positivt. Nå er komiteene så store, at det kan 
være vanskelig å holde møter hjemme hos 
hverandre. Men arbeidet i komiteene er både 
lærerikt og sosialt for medlemmene, og derfor 
er det viktig at komitearbeidet vektlegges. 
 
Vår komite har avholdt møte etter                 
"gammelt" opplegg , hvor ektefellene var med. 
Det var vellykket med først et effektivt 
"arbeidsmøte", og med en koselig sosial 
avslutning. 
 
Brynjulv 
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Møteprogram: 
 

02.11 Olav den hellige v/ Per Chr. Solberg 

09.11 Ridderdagene v/ I. Stordal (på Storedal kult. senter) 

16.11 RF prosjekt Uruguay v/ Ole Sepajervi President i 
Nesodden RK 

23.11 Referat fra peismøtene 

30.11 Ur/ego v/ Steinar Kjuus 

  

  

  
 

 

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 5. oktober 2016 
 
Møtested:   Skjeberg rådhus 
Program:         Datakurs, Mitt Rotary og andre muligheter på nett 

Gjester:   Ingen 
Fødselsdag: Ingen 
Møtt i andre klubber: Thor Otto Trapness (Sarpsborg RK) 
Tilstede:   69,4 % 
Referent:   Ivar Haug 
 
Presidenten ønsket velkommen til møtet.  
Neste møte har tittelen ”Afrikas Juvel- et besøk til det glemte paradis” v/Øystein 
Brodal.  I forbindelse med peismøter 26. oktober oppfordret presidenten potensielle 
peisverter om å melde seg på neste møte. 
 
Deretter dro Per Brevik i gang med kveldens tema. 
 
Først var vi gjennom prosessen med å aktivisere vår pålogging til My Rotary. Dette 
finner man under Rotary Lenker på vår hjemmeside.  
I tillegg ble vi instruert om hvorledes vi logger oss inn på Interne sider på vår egen 
hjemmeside. 
 
Sekretæren oppfordrer medlemmene til å sjekke at alle opplysninger er korrekte. 

 
Månedens tips! 
For at bilder vi setter inn i Word skal kunne flyttes i dokumentet, setter du det en gang for alle 
slik: Valget er øverst til venstre: Fil – Avansert – "Sett inn bilder som" og velg firkant. 
 

 



Referat fra klubbmøte 12. oktober 2016. 
 
Møtested:  Skjeberg rådhus. 
Program:  ”Afrikas juvel - et besøk til det glemte paradis" v/Øystein Brodal  

Møtt i andre klubber: Thor Otto Trapness, Sarpsborg RK 
Gjester:  7. Ledsagere var invitert med.   
Tilstede:  91,7 % 
Fødselsdager:  Thor Otto Trapness   
Referent:  Per Christian Solberg. 

 
Natten er myk som fløyel og fylt med lyder som er fremmede for en 
nordboers øre.  Berit og Øystein Bodal er på reise i Afrika sammen 
med andre deltakere i ”Temareiser.”  Etter et opphold i 
hovedstaden Harare, i Zimbabwe går turen videre til bl. a. Bumi 
Hills, Lake Kariba. Det ble en opplevelse av å være i nærheten av 
paradis på jord. Det bekreftet også Mandelas ord til Mugabe, da 
han overtok ledelsen av landet: ”Du har arvet Afrikas juvel.”  
 
Landet er vakkert og rikt på ressurser. Etter frigjøringen fra 
kolonitiden, en frigjøring som var støttet av Vesten, har imidlertid 
landet hatt en negativ utvikling. De som hadde kjempet for 

frigjøring ville ha sin del av kaken og statskassen ble tømt. Jorden tatt fra de store jordeierne og delt ut 
som belønning til de som hadde støttet Mugabe.  Det siste forårsaket en dramatisk nedgang i 
landbruksproduksjonen. Styringssystemene fungerer ikke lenger og ikke økonomien heller. Men folket 
livberger seg med en økonomi ved siden av den offentlige, salg av frukt og bær fra hagene osv.  Men 
utdanningssystemet har vært brukbart så landets befolkning er relativt sett høyt utdannet. I dette 
vanstyrte og fattige landet møtte Øyvind og Berit hyggelige og åpne mennesker som gjerne ville ha 
kontakt og slå av en prat. Det var også lagt inn turer til nabolandene Zambia og Botswana. Sistnevnte 
land var velorganisert i forhold til Zimbabwe. Men landet var i større grad merket av turismen og hva det 
gjør med menneskene som bor der.  
 
Tilbake til Zimbabwe igjen ble de kjent med Tongastammen. Dette folket er sterkt frihetselskende og har 
en tusenårig historie. På tross av undertrykkelsen har de bevart sin egenart og kultur. Deres religiøse tro 
er nært knyttet til elveguden Nyaminyami. Da kolonimakten ville legge deres bo-område under vann, 
advarte de og sa at guden deres ville hevne seg. To ganger ble da også kolonimaktens arbeid ødelagt 
av naturkreftene, men arbeidet lykkes tredje gang!! Men Tongafolket ga ikke opp. Spesielt fint var det å 
høre at også barna deres fikk gå på skole. En bedre framtid er fremfor alt avhengig av skolegang. 
 
Øystein og Berit tok oss med på en flott reise på et vakkert kontinent og Øystein avsluttet: 
 

Du kan ta meg ut av Afrika, men ikke Afrika ut av meg. 
 

 



Referat fra klubbmøte 19. oktober 2016. 

Møtested:  Skjeberg rådhus. 

Program:  3. min med Quiz  

Møtt i andre klubber:  

Tilstede:  72,2 % 

Fødselsdager: Hans Kr. Guslund 14/10  

Referent:  Jørgen Winsvold. 

Einar Gundersen har fått et problem med et flåttbitt og sykmelder seg. 
  

Møteleder var presidenten 
Kveldens foredragsholder, fhv. Sysselmann på Svalbard, Odd Ingerø, hadde 

sykdomsforfall. I stedet ble det spørrekonkurranse. 
  

Foreløpig har 13 personer meldt sin ankomst fra Welshpool, ca. 8. Juni 2017, det 
ønskes flere verter. 
  

Det var også ønske om flere peisverter til neste møte.  (Jeg håper flere enn meg hadde 
vond klump i magen.) 

  
Klubben ble delt inn 5 lag. 
Spørrekonkurransen var om Rotary. Den var meget bra, og vi oppdaget nok at vi 

trenger flere opplysningskvelder om vår egen klubb og organisasjonens historie.  Hele 
kvelden gikk med og vi lærte meget. 

 
Premien til beste laget ble en pose twist. 

 

 
 



MIMRESIDEN 
 

 

Møte den 25. august 1976 

 

President Petterson önsket vår gjest Olav Eriksen, Oslo RK, og de 18 

medlemmer vel mött til vårt möte som denne gang var i Östfoldmeieriet. 

 

Kveldens program vart "Det går alltid et tog", v/ Johan Löken. 

För Löken slapp til med sitt kåseri ref. presidenten fra Guvernörens 

månedsbrev, som bl.a. ga en forklaring på hvordan konferanseavgiften til 

distriktskonferansen i Fredrikstad skal beregnes, - om medlemskap og 

klubbvekst - om Rotary's fotokonkuranse og om guvernörbesök. 

 

Sekretæren ref. fra siste styremöte. 

 

Löken begynte med å fortelle om bedriften NSB med sine 18430 ansatte som 

er fordelt på de 290 betjente stasjoner. Etter en meget beskjeden start i 

1850 årene, har de faktisk og bokstavelig talt satt "spor" etter seg over 

det meste av landet. Sporene eller banenettet er ca. 4400• km. 

Med hjelp av lysbilder viste Löken oss forskjellige slag av vogner som 

NSB bruker å transportere sine reisende og gods med. Nytt for flere var 

vel at NSB hadde både konferansevogner - utstillingsvogner - 

selskapsvogner og spesielle mödrekupeer - eller vi kan chartre et helt 

tog om vi måtte önske det. 

 

Vi fikk en nyttig innföring i NSB's billettsystem og mulige 

rabattordninger. F.eks. familierabatt - möterabatt - grupperabatt - og 

ho&5rbilletter. For de som reiser ofte eller hver dag er 

kanskje halv- eller helmånedskort å foretrekke. 

Löken var også inne på det med spisevogner og sovevogner og i den 

forbindelse sammenlignet han NSB med et stort hotell, som bl.a. skal re 

ca, 25oo senger hver dag. 

 

Både persontrafikk og godstrafikk har de siste årene hatt en ökning. 

 

Det ble stillet spörsmål, som ble besvart av Löken, som er en erfaren 

jernbanemann. 

 

Tilslutt takket presidenten for kåseriet. 

 

Hva skjedde i 1976? 

 Bergesen skipet Berge Istra blir meldt savnet i Stillehavet 7/1. To overlevende blir funnet 

19/1 Resten av besetningen på 32 omkommer. 

 Trygve Bratteli går av som statsminister, Odvar Nordli overtar (15/1) 

 Vinter OL i Innsbruck åpner. (4/2) 

 Argentinas president Isabel Peron blir avsatt ved militærkupp (24/3) 

 Store demonstrasjoner i København, for å bevare fristaden Christiania (1/4) 
 1000 mister livet i jordskjelv i Italia (6/5) 

 Palestinske terrorister kaprer et fly med 257 ombord. (27/6) Israelske soldater går til aksjon, 
kaprerne, 3 gisler og en soldat blir drept. (3/7) 

 Stor skogbrann i Elverumsområdet. 8000 mål skog brenner opp. (30/6) 

 Det amerikanske romskipet Viking 1 lander på mars. (20/7) 
 Fabrikkanlegget til Jotun, i Sandefjord brenner ned. 6 mister livet (15/9) 
 1000 mister livet i en orkan i Mexico(1/10) 
 Jimmy Carter blir valgt til USA`s president (2/11) 



Sistesia   

Statistikken  

100 % fremmøte i Oktober 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
26/10 var peismøte. Referat i novemberbrevet. 
 

 
 
 

 

Til Månedsbrevet. 

Et godt gammeldags komitemøte. 

Sist torsdag inviterte Brynjulv til rekrutteringskomitemøte i Kathinka Kjevesvei. Øivind og Anne, 

Lena og jeg stilte edrue og glattbarberte klokke 18.00. 

Mens damene hygget seg med et (eller flere) glass portvin i finstuen, hadde vi gutta et særdeles 

meningsfylt møte i en av de mindre stuene, med et iskaldt glass pilsenerøl. 

 

Etter noenogseksti minutter hadde Ditte alt klart for servering. Nydelig rakafisk, spesialbestilt fra 

Valdres, akkompagnert av alt hva hjertet kunne ønske av diverse hakket løk, rødbeter, rømme, 

poteter, flatbrød og lefse. Hver deltager fikk utlevert en liten karaffel akevitt med ditto glass som 

kork, og alt det øl hjertet kunne begjære. Etter fisken fikk vi servert kaffe og kake med likør og 

cognac. Det var ingen trykket stemning i lokalet og klokken 22.00 ble vi hentet av vår innleide 

privatsjåfør. 

 

En hjertelig takk til Ditte og Brynjulv! 

 

ÅRETS HØYDEPUNKT NÆRMER SEG!! 

Villfisk i raket form fra Rollag i Numedalen ankommer Skjeberg første uka i desember. 

Prisen er som før kr.150.- pr kilo, og vi regner 3 til 4 fisker pr. kilo. 

Meld fra til meg hvor mye dere vil ha. 

Thor Otto 
 
 

Brevik, Per Larsen, Rune 

Enger, Ole Magnusen, Per Inge 

Faale, Ragnar Pedersen, Hans Erik 

Grønnerød, Jens B Strand, Rolf J 

Halvorsen, Per Winsvold, Jørgen 

Laengen, Ole-Kr. Ørseng, Thor 

5/10 12/10 19/10 26/10 Snitt 

69,4 91,7 72,2 75,0 77,1 

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

63,8 71,4 77,1    


