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SKJEBERG ROTARYKLUBB 
 
Distrikt og RF-komiteen 
I år heter vår komite «Distrikt og RF-komiteen», i fjor 
var navnet «Internasjonalt arbeid». Kjært barn har 
mange navn – men uansett, ansvarsområdet er det 
samme. Og ansvarsområdet er stort og omfattende: 
The Rotary Foundation (TRF = Rotaryfondet), 
internasjonalt arbeid, RYLA, GSE, UE, Handicamp, 
informasjon om Rotary og Paul Harris. Her er det 
mange baller å håndtere hvis vi ønsker.  
De fire avenyer, klubbtjenesten, samfunns-tjenesten, 
yrkestjenesten og internasjonal tjeneste fikk en femte 
aveny i tillegg i 2010: ungdomstjenesten. Tre av disse 
fem avenyene, yrkestjenesten, internasjonal tjeneste 
og ungdomstjenesten er hovedområdene for denne 
komiteens arbeid. Dette blir et meget stort felt og vi 
må plukke ut noen enkeltsaker vi bør jobbe videre 
med. 
Vi erfarer, som flere komiteer før oss, at det kan være 
vanskelig nok å finne fram til en villig RYLA-kandidat 
som kan delta på det årlige RYLA-seminaret. 
Skjeberg RK var jo medarrangør av RYLA-seminaret 
i perioden 2008-11 og vi har hatt dyktige ungdommer 
som våre RYLA-representanter tidligere. RYLA-
seminaret er en unik mulighet for unge lederemner. 
I klubben har vi de senere år knapt nok nevnt GSE 
(Group Study Exchange). Nå heter det VTT – 
yrkesrettet treningsteam. Unge fagfolk i alderen 25-40 
år, i starten av sin karriere, har her en glimrende 
mulighet til, som et team, å besøke ulike land for i en 
4-6 ukers periode å se hvordan yrkesbrødre og -
søstre jobber der. Dette kan støttes av TRF, enten 
som Global grant eller som District grant. Rotarianere 
i Georgia, USA har etablert en ordning som hvert år 
innvilger ettårige stipend til studenter mellom 18 og 24 
år - Georgia Rotary Student Program (GRPS) for å 
kunne studere ved college og universitet i staten 
Georgia. Dette er et meget godt tilbud til ungdom som 
vil studere i USA et år og bo hos en vertsfamilie. Men 
det må forberedes i god tid. Søknadsfristen for neste 
år er gått ut, men 1.oktober 2017 er det frist for å søke 
for studieåret 2018-19. Vår komite vil forsøke å hjelpe 
en lokal ungdom i søknadsprosedyren for et GRPS-
stipend. 
 
Kjell Lunde     
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Møteprogram: 
 

09.12 Julemøte (Fredag) Golfklubben Opsund 

14.12 Pratemøte m/utlodning 

21.12 Juleminner 

  

  

  

  

  
 

 

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   
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Referat fra klubbmøte 2. november 2016. 
 

Møtested: Skjeberg rådhus    
Program: "Hva tenkte Olav den Hellige" v/Per Kr. Solberg                    

Gjester: Våre ledsagere 
Tilstede: 77,1 % 
Fødselsdager:  Ingen  
Referent: Stein Juliussen  
  

Presidenten ønsker velkommen til kveldens møte. 
 
Lasse B. Lundgaard fikk ordet og fortalte om opplegg rundt det kommende besøk fra 
Welshpool Rotaryclub i 2017. Det legges opp til en omfattende rundtur i Norge for å vise frem 
vårt vakre land. 
 
Brynjulf Kjenstad fikk ordet og hadde truffet vårt æresmedlem Torbjørn Knape. Han er nå 87 
år og hilser til klubben. 
 
Øistein Brodal orienterte om neste møte som blir på Storedal. 
 
Per Frode Rismark fortalt om planer om et Inter-City møte der tema er jernbanen gjennom 
Østfold og hvor skal den gå? Det er fire klubber som samarbeider om dette møte. 
 
Presidenten informerte om at det er gjennomført en dugnad av klubbens medlemmer på 
messe i Kongstenhallen. Det betyr penger inn til klubben. Enestående innsats av våre 
medlemmer! 
 
Per Kristian Solberg fikk ordet og han holdt ert foredrag med tittelen «Hva tenkte Olav den 
Hellige» 

 
Per Kristian fortalte om Olav den Hellige og om hvor kjent han 
ble utover i verden, i datidens kristne verden.  Nidaros ble det 
4.viktigste pilgrimsmål i Europa. 
 

Beskrivelsene om Olav den Hellige har vi særlig fra Snorre. 
Men det er også skrevet mye om han innenfor kirkens skrifter.  
Kirken beskriver han som en mild og from person, og de ville 
fjerne noe av den brutale Olav, en konge etter kirken og Guds 
hjerte, en rettferdig konge. 
 
Olav reiset tidlig ut i viking, og gjennomførte 12 reiser i viking. 
Han ble døpt i Rouen i 1014. 
 
Per Kristian forteller om Olav som fòr hardt frem for å kristne 
Norge. Olav seilte i 1016 opp Glomma og bygde sin borg ved 

fossen og skapte der byen Borg og vår by Sarpsborg. Siden kjenner vi historien om Olav den 
hellige som konge og som i perioder rømmer landet da det var mange som kjempet om makt 
og posisjon. Til slutt faller han for bondehæren i slaget ved Stiklestad i 1030. 
 
Per Kristian fortalte så om det som hendte med Olav den hellige på Stiklestad og senere hva 
som skjedde og hva som gjorde han til en helgen. 
 
Spennende tanker og et fremragende foredrag av Per Kristian Solberg. 



Referat fra klubbmøte 9. november 2016. 
 
Møtested:  Storedal Kultursenter    
Program:  Ridderdagene v/Ingebjørg Guslund 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Gjester:  Anna Grønnerød og Magnhild Sundby  
Tilstede:  74,3 % 
Fødselsdager:  Ingen   
Referent:  Hans Kr. Guslund    
 
Vår president Ole Enger åpnet møtet.   
 
Øyvind Kjølberg informerte om at det var nå mulig å melde seg på rakfisklag i Borge Rotary 

Klubb. 
 
Ingebjørg Guslund fikk ordet. Hun sitter i styret for 
arrangementet Ridderdagene og har som 
hovedoppgave å søke om økonomiske midler for å 
gjennomføre arrangementet. 
 
Ridderdagene består av mange aktiviteter for 
funksjonshemmede.   
Dette går på sykkelritt med forskjellig lengde, 
laserskyting, klatrevegg, terapiridning, 
fuglekassesnekring, arkeologiske utgravninger for 
barn, gå på truger, malerkurs for barn, seiling og 
padling samt grilling og konsert i amfiteateret. Man 
har også underholdning i en lavvo. Alle typer 
funksjonshemmede kan være med. 
 
Man benytter mange frivillige som tidligere var på 

Ridderrennet på Beitostølen.  Konseptet ble utarbeidet på grunnlag av Ridderennet.   
 
Man har hatt samarbeid med Friluftslivets uke som er et arrangement gjennom kommunen 
eller underutvalg fra kommunen 
 
En speidergruppe er aktivt med i arrangementet og overnatter og bor i en speiderleir med 
forskjellige telter.  De funksjonshemmede får også tilbud om å bo i leiren og det er veldig 
populært. 
 
Neste år skal man feire 5 års jubileum og budsjettet er da økt med kr 100 000 opp til totalt kr 
450 000.  Det er en stor jobb å søke om penger fra banker, næringsliv og ideelle 
organisasjoner. Må prøve å få inn flere sponsorer som f.eks. Borregaard. 
 
Neste år håper man å få Gardens Signaltropp til arrangementet, Märtha Louise som hvert år 
gir midler, Erik Andre Hvidsten og oppføre skuespillet «Fra mørket til Lys» som er et større 
prosjekt å gjennomføre.   
Skal også prøve å få til et samarbeid med Friluftslivets dag igjen – 2 års intervall. 
Samarbeidsorganisasjoner er Sarpsborg Sykkelklubb, Borg Speiderklubb, United World 
College, Skjeberg Skytterforrening, Lions Skjeberg og Borge, Vispen Sjøsenter og Røde 
Kors.  Sistnevnte må man ha tilgjengelig under arrangementet. 
 



Referat fra klubbmøte 16. november 2016 
 
Møtested:  Skjeberg rådhus 
Program:   RF Global Grant prosjekt Uruguay  

v/Ole Serpajervi President Nesodden RK)        
Gjester: Ingen  
Fødselsdag: Ingen     
Møtt i andre klubber: 7 medlemmer på Borge RKs rakfisklag 
Tilstede: 77,8 %  
Referent:  Ivar Haug 

 
Før kvelden hovedtema kunne Jan Willy og Einar fortelle at klubben har sponset et 
informasjonsskilt på Hafslund kirke som fyller 125 år i år. Øystein fortalte at julemøtet blir 9. des. 
på Golfklubben (ikke 16. som planlagt). Presidenten kunne informere om at SA er kontaktet for 
å formidle informasjon om Rotary Foundation-jubileet. 

 
Kveldens foredragsholder er i tillegg til å være president i 
Nesodden RK også leder for samfunnsprosjekter i D2260. 
Tema for denne kvelden var RF Internasjonalt Prosjekt 
Hjelpemidler Uruguay 2012-2013.  
 
D2260 og flere klubber ønsker å starte internasjonale 
prosjekter. Hvordan komme i gang? Viktig med god 
planlegging for å oppnå suksess. Hvordan finne hjelp og 
ressurser. Hvordan har man gjort dette på Nesodden. De 
hadde tatt utgangspunkt i Rotary's modell for Project 
Lifecycle (Planlegging, Skaffe ressurser, 
Prosjektimplementering og evaluering/promotering). Målet for 
prosjektet har vært å etablere en hjelpemiddelsentral for 
handicappede i Uruguay og bidra til at sentralen får tilgang til 
nødvendig utstyr (manuelle rullestoler, elektriske rullestoler, 
scootere og sittesystemer). Utstyret skaffes gjennom et 
samarbeid med firmaet Sunrise Medical. Nytt utstyr som ikke 
lenger blir godkjent av NAV i Norge, men som likevel har stor 
bruksverdi kan formidles gratis til hjelpemiddelsentralen i 

Uruguay. Hittil er varer for 15 mill. NOK formidlet på denne måten til Uruguay. 80 containere er 
så langt sendt fra Norge. Helse- og sosialdepartementet i Uruguay betaler alle 
transportkostnadene. Pakking i containere av utstyret gjøres på dugnad av medlemmer i 
Nesodden RK. Hjelpemiddelsentralen i Oslo kommune bidrar med kompetanseoppbygging 
overfor Montevideo kommune (teknisk kompetanse i forhold til håndtering av utstyret). 
Prosjektet har vært finansiert gjennom ”Global Grant”. Det betyr at TRF gir et beløp som 
tilsvarer 50% av det klubben gir og 100% av det Distriktet gir. 

 
 
 
 
 
 
 

Nesodden RK har lagt ut NOK 150.000,-, men får dette tilbake fra TRF. 
 
Ole Serpajervi oppfordret oss sterkt om å satse på internasjonale prosjekter og sa seg villig til å 
bistå med råd og kompetanse. 
 
Noe å tenke på for klubben?   



Referat fra klubbmøte 23. november 2016. 
 
Møtested:  Skjeberg rådhus.    
Program:  Referat fra peismøtene  
Møtt i andre klubber:  Borge RK 15.11: Herleik Rønningen, Per Frode 
Rismark, Per Sundby, Jan Willy Damsleth, Rune Larsen, Jens B. 
Grønnerød, Per Halvorsen og Per Inge Magnusen.  
Gjester:  Ingen  
Tilstede: 7 76,5 % 
Fødselsdager:  Ingen   
Referent:  Per Christian Solberg  
 

President Ole åpnet møtet og ga ordet til Per Frode som 
orienterte om et Intercitymøte i 13. mars neste år der 
temaet skal være: Rett linje i forb. med den nye 
Østfoldbanen. 
 
Øystein B minnet om julemøtet på golfklubben der prisen 
nå er kr. 500 og oppfordret alle til å ta med gevinster til 
utlodningen. 
 
Rolf J Strand troppet opp med en nyoperert skulder og 
hadde bare godord å si om helsevesenet. Gratis transport 
til og fra Aleris i Oslo og rask behandling der, selv om han 
må gå med armen i fatle i 6 uker. God bedring Rolf! 
 

  
Deretter var det referat fra peismøtene der Ole Kristian, Per Frode, Per Sundby og Ole 
Enger var de heldige som ble utpekt til sekretærer. 

 
 
 

 
 

 
 

  



Peismøter den 26.10. 
Diskuter og kom fram til en felles konklusjon ved følgende spørsmålsstillinger. 

 

A. Siden det var slutt på Bokmessa vår har det vært fremmet forslag om hvordan vi 

kan tjene inn penger til klubben. Det siste alternativet ble presentert på møtet i 

Skjeberg Administrasjonsbygg den 21.9. av Dagfinn Ravneng og Torger Karlsen, 

som fortalte om «Ullerøydagen» 

 

1. Er det mulig for klubben alene å gjennomføre et slikt prosjekt? 

2. Kan man kutte ned noen tiltak som gjør det lettere å gjennomføre? 

3. Skal vi evt. samarbeide med andre klubber, og tilfelle med hvem? 

4. Finnes det andre forslag, som f. eks. å arrangere lignende på Skjeberg 

Sportsklubbs idrettsplass. 

5. Evt. andre forslag som kan gi penger til Skjeberg RK. 

 
B. Klubben har fått en forespørsel fra Marthe Breivoll i "Sammen for Østfold". Les 

gjennom brevet og diskuter om det er en sak vi kan gi penger til. 

 
C. For en tid tilbake var vi i lysløypa og fikk en sammenfatning av representant for 

Sarpsborg RK, Aage Rishøi, om det arbeid som var nedlagt av Sarpsborg RK og 

SIL med tårnet og lysløypa. Det var tydelig at en del hadde bidratt med midler som 

kunne gjøre dette prosjektet aktuelt. Skjeberg RK har ikke bidratt med noe. Ville 

det være aktuelt å kjøpe en eller flere stolper der Skjeberg RK får et skilt som 

annonserer vår eksistens. 

 
Konklusjon fra peismøtene: 

A.  

 Oppgaven blir for stor for klubben da vi ikke vet hvor mange av "de opprinnelige" 

aktørene som vil være med på nytt. 

 Samarbeid med andre klubber kan være greit i ulike sammenheng. 

 Det ble nevnt: "Skjebergdagen" på Sportsklubben sine områder. 

 Egen stand på Sarpsborgmarken med vår profilering og ev. salg av vafler/pølser. 

 Kunstutlodning, dvs. kjøpe lokal kunst og lodde den ut i forbindelse med et større 

arrangement. 

 
B. Her var det enighet om at vi støtter en slik organisasjon. Beløpet 3-5000 kr. 

 
C. Ikke helt enig i gruppene, men alternativt kan vi bruke penger på å fortsette 

merkingen av kirkene i Skjeberg. Hafslund kirke har allerede fått sin plakat. 

 



Referat fra klubbmøte 30. november 2016 

 

Møtested:  Skjeberg rådhus 

Program Senior-ego foredrag v/ Steinar Kjuus 

Gjester: Åge Bjor og Finn Herland Tune RK 

Fødselsdag: Per Inge Magnusen 26/11 

Møtt i andre klubber:  

Tilstede: 84,2 % 

Referent:  Jørgen Winsvold 

 
Presidenten ledet møtet og han opplyste at fristen for påmelding av Ryla kandidat var 
15.des. 
 
Thor Otto Trapness sa at rakfisken var ankommet, men trengte en ukes modning. 
Øistein Brodal minnet om julebordet fredag 9. des., og at vi burde ha med gevinster. 
  

Så fikk kveldens foredragsholder Steinar Kjuus ordet for sitt 
ur-ego, (og snakk om aktivt menneske!) Han er født 1937 
i Oslo, oppvokst på Stabekk. Han var aktiv i ski, fotball, 
skøyter, speider, danseskole og likte turer i skog og mark, 
og seiling. 
 
Han giftet seg i 1964 med Anne Mari, de fikk to jenter, Kari 
og Astri. De bygde hus på Hasle Hageby i 1971. 
  
Etter barneskolen gikk han på Smestad ungdomsskole bl.a. 
sammen med Prins Harald. Han tok realartium på Ullern i 
1956. 
Stud. fag på Oslo Handelsgym. Han studerte til siviløkonom 

i København, her hadde han mange fine opplevelser bl.a. prosjektoppgave om Danske 
Bryggerier. De var mange og dette medførte utallige smaksprøver. 
  
I militæret var han på Gimlemoen og Heistadmoen.  Han ble sersjant, men fant selv ut at i 
militæret hadde han ingen fremtid. 
  
Yrkeslivet startet allerede mens han var skolegutt. Senere under utdanningen; sommerjobb, 
spikring av bi-rammer for Honning-sentralen, og postombæring for Postverket, jernbinder for 
NEBB og jobb for Oslo Havnelager. 
Etter utdanningen er mangfoldet så enormt at referenten bare ramser i vei: Andresen Bank, 
Norske Folk, Hamburg Mannerheimer hullkortavdeling, konsulentjobb NBC Oslo.  Så 
kommer hovedtyngden av jobber: Økonomisjef på Glomma Papp, Disponent hos Glidol & 
Snøland Aerosol Fylling AS, Soussjef på Norske Stålprodukter AS, Banksjef næringsliv 
Sparebanken Borg Rakkestad og her bl.a. salg av Kluco-bygget til forsvaret, Soussjef i 
Sparebanken Borg Sarpsborg.  Så kommer yndlingsarbeidene til vår foredragsholder, 
Høyskolelektor Høyskolen i Østfold, Næringslivssatsing Prosjekt Norges Forskningsråd, 
deretter følger mange forelesningsoppdrag for bl.a. Bedfor, ØNN, Tekna, flere bedrifter osv., 
og en stor opplevelse, 3 mnd. gjesteprofessorat i Kina. 
  
På fritiden (om det er plass) hus og hage, bedriftsidrett, Junior Chamber. Varteig høyre 
formann og kommunestyre. Frimurerlogen, og ikke minst for oss, Rotary hvor han hatt flere 
verv bl.a. President og var med å arrangere Rotary's 100 års jubileum i Filadelfia 2005. 
Nå er han kanskje Pensjonist. 



Utklipp fra Rotary Norden mai 1977 
 
Er Rotary i pakt med tiden? Spørsmålet stilles med stigende styrke i våre 
klubber og ser ut til å engasjere rotarianere på bred front. Et av våre 
distrikter har lagt en rekke sentrale spørsmål fram til høring i klubbene, 
og flere distrikter vil følge opp for å få en konstruktiv debatt i gang. Det er 
ikke vår oppgave å skifte vær og vind i disse spørsmålene, men vi ser 
det som en plikt å reflektere de strømninger som finnes i norsk Rotary og 
å kanalisere meningene gjennom dette medium. Det er her selvfølgelig 
ikke tale om noen kursendring i grunnleggende spørsmål i bevegelsen, 
men det kan være sunt å vise at det er liv i rekkene og ikke bare stivbent 
formalisme. 
 
Dagens innlegg henter vi fra Skjeberg RK hvor Thor O. Trapness 
under tittelen UP TO DATE gir uttrykk for et syn som nok mange vil 
vedkjenne seg. Det bør kunne danne innledning til en bredere 
meningsutveksling, og vi håper en og annen vil føle seg kallet til å si sin 
mening. Over til Trapness i Skjeberg: 
 
En av våre ledende teologiprofessorer fikk forleden dag følgende 
spørsmål: 
Er Bibelen up to date: 
Det uventede svar var: 
Nei, heldigvis. HELDIGVIS. 
 
Han hadde tydeligvis reflektert litt, denne professoren. I Rotary-kretser 
støter vi stadig på det samme spørsmålet: 
 
Er Rotary i pakt med sin tid? Er vi med i den store UTVIKLINGEN? 
Svar: Nei, jeg håper da inderlig ikke det. Er det noe mål? Er vår tid så 
glimrende at en skal ligge langflat for å være i pakt med den? Effektivitet, 
stress, mas, nerver og mangel på indre ro er vel ikke ord som bare er fatt 
ut av lufta. Er en avhengig av å være up to date for å oppmuntre og 
fremme godt kameratskap, en god og sunn moral, et høyt serviceideal, 
og internasjonal forståelse? «Stopp verden, jeg vil av! må ikke bli til: 
Stopp Rotary jeg vil ut! Vi relativt unge som har tatt den alvorlige 
avgjørelse å si ja-takk til et medlemskap i R.l. bør kunne ha en garanti for 
at vi ikke vil føle oss «helt utafor» når vi nærmer oss støvets alder. 
Det er nemlig da vi endelig i fulle drag kanskje får anledning til å nyte fullt 
ut det privilegium å være medlem av 
ROTARY INTERNATIONAL 
 



Sistesia   

Statistikken  

100 % fremmøte i november 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Utdrag fra SA mandag 21/11 i forbindelse med Hafslund Kirkes 125-års jubileum 

 

 

 

Brodal ,Øistein Lundgaard, Lasse B 

Enger, Ole Magnusen, Per Inge 

Grønnerød, Jens B Pedersen, Hans Erik 

Halvorsen, Per Rismark, Per Frode 

Haug, Ivar Sundby, Per 

Laengen, Ole-Kr. Ørseng, Thor 

Larsen, Rune  

2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 Snitt 

77,1 74,3 77,8 76,5 84,2 78,0 

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

63,8 71,4 77,1 78,0   


