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Da er enda et år over. I den Kinesiske 
kalender er Apens år i ferd med å bli 
avløst av Hanens år. Ikke at dette har så 
mye betydning for oss, men årets 
julebord er i hvert fall gjennomført. 
 
En fantastisk gjeng med sangglede og 
god matlyst. Logistikken rundt julebordet 
ble uklanderlig løst av Fest og 
kameratskapskomiteen. 
 
Takket være et entusiastisk loddsalg, 
greide vi å få et greit overskudd. Hele 10 
kr! 
 
Som Rotaryklubb holder vi etikkfanen 
høyt. Derfor er regnskapet for julebordet 
åpent og tilgjengelig med inntekter og 
utgifter inkluderende moms og avgifter. 
 
Rotary-året fortsetter enda et halvt år, og 
mye skal skje også i det neste halvåret. 
Men 2016 er over, Og jeg ønsker alle i 
klubben et riktig God Nytt År, og Hjertelig 
takk for det gamle. 
 
Øistein Brodal 
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Møteprogram: 
 

04.01 "Nissen" v/ Anna Grønnerød 

11.01 
eSmart Systems om fremtidens teknologi v/ 
Elisabeth Brevik Karlsen 

18.01 Ikke fastsatt 

25.01 Næringsutvikling v/ Arild Aaserud 

  

  

  

  
 

 

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 09. desember 2016 
 
Møtested:  Golfklubben Opsund 
Program: Julemøte        
Gjester: Ingen  
Fødselsdag: Jens B Grønnerød 7/12     
Møtt i andre klubber:  
Tilstede: 56,6 %  
Referent:  Per Brevik 
 
Årets julebord med et uvanlig desember vær med +5 og regn, la ingen demper på 
julestemningen denne kvelden. Varm gløgg og flott dekket bord møtte oss og praten gikk livlig 
blant medlemmene som hadde møtt opp. 
 
Tradisjonen tro var det, i dette tilfelle, innk. President Morten som ønsket velkommen og etter 
de faste postene ble ordet gitt til kveldens vert, Øistein Brodal som skulle styre kvelden videre. 
 
Tradisjonell julemat og dessert var som vanlig helt topp og praten gikk livlig rundt bordet avbrutt 
av mange gode historier. 

 
I år fikk vi også et lite innblikk i hvordan julefeiringen foregår i 
Danmark ved vårt nyeste medlem, Søren Pyntlund. Det vi likte 
best, var vel at lanseringen av årets juleøl i Danmark bød på 
gratis smaksprøve fra bryggeriene. 
 
Innk. President Morten presenterte sitt nye styre som i Rotaryåret 
2017-18 består av: 
President: Morten Pehrsen, Sekretær: Ole Kr. Laengen, 
Kasserer: Rune Larsen, Styremedlem: Per Sundby og innk. 
President for 2018-19 blir Einar H Gundersen 
 
Av kveldens tre sanger, var to av dem forfattet av klubbens egen 
rimsmed, nemlig Pervers, alias Per Løkkevik, i godt selskap med 
Evert Taube og vår "nasjonalsang" Rosa på Ball. 
 

Kvelden ble avsluttet med loddsalg og en quiz der innsatsen var høy og trioen som vant hadde 
29 av 30 riktige svar, imponerende! 
 
Etter hvert som hjemoverskyssene dukket opp, ble sistemann sendt hjem ca. kl 23 
 

 



Referat fra klubbmøte 14. desember 2016. 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus    
Program:  Pratemøte 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Gjester:  Ingen 
Tilstede:  65,8 % 
Fødselsdager:  Ingen   
Referent:  Hans Kr. Guslund    
 

Vår president Ole Enger åpnet møtet og ønsket velkommen.   
 
Lasse Lundgård orienterte om sommerens besøk fra Rotaryklubben i Wales.  Det 
kommer 14 deltakere derfra.  Mangler en husvert for å losjere et ektepar og etterlyste 
da noen som kunne være villig til å påta seg å stille husvære til disposisjon. Skal ha 
møte i komiteen på søndag og ny orientering kommer på neste møte.  
 
Det jobbes med å få et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret for klubben.  Dette 
blir klart ganske snart. 
 
Det ble diskutert retningslinjer for pengegaver.  Man ønsket ikke å være gjerrig, men 
det må skje en prioritering innenfor det området som Rotary står for.   
 
Det ble lest opp et brev fra Marys venner angående sponsing av barn i skole i Phuket 
i Thailand. Dette mente mange lå innenfor Rotary sin ånd og hørtes ut som å være et 
bra prosjekt. 
 
I tillegg kom det opp en søknad om støtte til et prosjekt for utdannelse av 
vanskeligstilte kvinner fra Amazonas.  En dialog med andre lokale klubber om slike 
prosjekter kunne være en idé.  
 
Mulig to kandidater som kan være interessert i å være med på RYLA-seminar på 
nyåret. 

 
Per Andersen hadde en tre minutters innlegg 
og takket klubben for godt miljø og hygge. 
 
Resten av møtet gikk med til samtaler 
medlemmene i mellom 
 
Ole Enger avsluttet møte. 
 

 

 



Referat fra klubbmøte 21. desember 2016 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program: Juleminner v/Anna Grønnerød      
Gjester: Anna Grønnerød  
Fødselsdag:      
Møtt i andre klubber:  
Tilstede: 54,3 %  
Referent:  Per Brevik 
 

President Ole åpnet møtet og ønsket vår eneste gjest, Anna Grønnerød velkommen 
til årets siste Rotarymøte. 
 
Lasse B Lundgaard orienterte litt om sommerens besøk fra Welshpool og kommer til 
å sende ut en forespørsel om hvor mange av klubbens medlemmer som vil delta på 
dette arrangementet. En sammenkomst på Salt (Høysand hotell) den 9. juni og 
eventuelt på en busstur til Oslo og Lillehammer med innlagte besøk og overnatting. 
 
President Ole kunne opplyse at klubben har gitt 18.000 kr. Til Marys Venner 
øremerket 2 års utdannelse for 5 barn. Vil også prøve å knytte dette sammen med 
tilskudd fra Global Grant. 
 
Ole Kr. Laengen forklarte at siden nye regler fra sentralt hold, skal klubbens 
medlemmer kunne lese alle styrevedtak innen 60 dager etter styremøter. Disse vil nå 
bli tilgjengelig på klubbens websider under interne sider. 

 
Siden Anna Grønnerød var vår gjest i kveld, 
hadde hun noe å fortelle klubben. Temaet 
var Julefeiring og juletre. Hun gav oss en 
detaljert innføring i julens opprinnelige 
feiring og at det første juletreet stammer fra 
Strasbourg i førsten av 1600-tallet. St. 
Nicolas dagen den 16/12 var en dag der 
barna fikk gaver og denne dagen ble 
senere forskjøvet til 24 og 25 desember 
som vi kjenner i dag. 
 
Det første juletreet som ble satt opp med 
elektriske lys var i New York 1912. I Norge 
var det Frelsesarméen med julekrybbe på 
Universitetsplassen som satte opp det 
første treet i 1919. Treet som Norge sender 
til London og Trafalgar Square, er en gave 
til Storbritannia for all hjelp til kongefamilien 
under krigen. Det første kom i 1947. 
 

 
Vi takker Anna for et fint og lærerikt foredrag. 
Kvelden ble avsluttet med at alle reiste seg og sang tre vers av Deilig er jorden. 



Mimresiden 
 

"Fra den gang vi var på Alfheim" 

 

Referat fra møte 03.12.86 

Møteleder Presidenten 

Fremmøte medlemmer 

Tema: Musikk i julen v/Kjell Bertheau Johannessen 

Månedbrevutdrag: Rotaryhjulet må ikke stoppe opp! Om dette var direkte 

til vår fremmøteprosent (69%) ble ikke sagt (Det burde vært 96% nå i 

disse julebordstider 

Og en oppfordring til å presse penger av andre enn sine naboklubber (tenk 

om 47 skriver til 47, det blir mye porto det). 

Så slapp Kjell til og han trengte ikke mange minuttene til å trollbinde 

forsamlingen. Han fikk oss til å bytte tid og sted når han førte oss 

rundt i verden ved hjelp av meget velvalgte musikkbilder. Han fortalte 

hvorledes ungarsk musikk hadde vandret den lange veien og blitt til 

"norske" julesanger. Vi så alle lysene i Dogepalasset når verker av 

Yvonni og Andren Gabrielle ble fremført i Venezia - øynet tyrefekteren 

bak julemasken når spansk julemusikk ble spilt - så fargesprakende skjørt 

svinge over trommende føtter når utsnitt fra Misa Criolla Argentina ble 

spilt (det var julesang likevel) og når melodien skapt på den lille 

nordskotske øya, hvor en norsk konge ble drept ble spilt, kikket jeg 

utover forsamlingen, jo Skjeberg' Rotary var i høymessestemning med dypt 

alvor i blikket og bøyde hoder. Videre Russland - Amerika - Tyskland. Et 

fantastisk arbeid må ha ligget bak dette kåseri. 

Når "Stille Natt" kom, som er julen i et nøtteskall, måtte Alf ha igjen 

brillene sine, men det spilte ingen rolle. Jeg tror de ville ha dugget. 

En fin juleåpning som Kjell fikk velfortjent trampeklapp for. 

 

 

K.V. 

 

 

 



Sistesia   

Statistikken  

100 % fremmøte i desember 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Månedsbrevkomitéen ønsker alle en 

RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! 

 

Brevik, Per Erik Lundgaard, Lasse B 

Grønnerød, Jens B Lystad, Tor 

Guslund, Hans Kr. Winsvold, Jørgen 

Laengen, Ole-Kr. Ørseng, Thor 

9/12 14/12 21/12 Snitt 

56,7 65,8 54,3 58,9 

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

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


