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Rekrutteringskomiteen har ordet.  
 
Nå er jeg altså ansatt ved klubbens 
vervingskontor, og det er vel ikke det verste 
sted jeg kunne havne. Som fadder til seks av 
klubbens medlemmer og diverse Ryla-
kandidater, har jeg jo en viss erfaring med å 
spore opp brukbare kandidater.  
I øyeblikket har jeg to potensielle medlemmer 
på beddingen, hvorav en sikker. 
  
Jeg har brukt en del tid på å studere Arbeids-
og milepels-plan for rekruttering til 
Rotary i D2260, men jeg vet ikke riktig hva jeg 
synes. Jeg kjenner meg ikke helt igjen i 
formuleringene. Nå må jeg tilføye at jeg 
vurderer situasjonen ut fra hvor Skjeberg 
Rotaryklubb befinner seg. Vi har alltid sagt at 
vi velger å sette et tak på 45 medlemmer. Vel 
å merke aktive medlemmer, noe møte-
prosenten vår understreker. Vi har mistet to 
medlemmer i år, men får sannsynligvis minst 
to nye. Dermed er vi oppe i 43 medlemmer 
igjen. 
 
Når jeg går gjennom Arbeidsplanens 11 
punkter synes jeg det blir noe voldsomt. Jeg 
har ikke glemt hva jeg lærte av "Gamlegutta" 
da jeg entret RI i 1974: "Finn mannen så skal 
vi alltids finne en klassifikasjon til ham".  
Punkt.8: Fadderoppgaven kan ikke 
understrekes nok. Alt for mange ferske 
rotarianere blir kastet ut på dypet uten 
redningsvest. Hvis fadderen av en eller annen 
grunn er forhindret i å gjøre jobben sin, 
delegerer han ansvaret til den som  
står ham nærmest i kameratgjengen.  
 
Lykke til! 
Thor Otto 
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Møteprogram: 
 

05.10 Datakurs og My Rotary 

12.10 Afrikas juvel v/ Øystein Brodal 

19.10 Fhv. Sysselmann på Svalbard, Odd Ingerø 

26.10 Peismøter 

  

  

  

  
 

 

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 7. september 2016 
 
Møtested:  Skjeberg rådhus 
Program:         Klubbråd 
Gjester:  Ingen 
Fødselsdag:  Søren Pyntlund 1/9 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:  75,0 % 
Referent:  Jørgen Winsvold 
 

 
President Ole Enger ledet møte. 
Han sa at vårt kjære medlem Gunnar Roen var død denne 
morgen. Det ble tent lys for han og vi hadde et minutt stillhet 
mens vi hedret hans minne. Vi vil levere en bårekrans ved 
begravelsen. 
 

Så startet klubbrådet med at presidenten fortalte om styrets møter. Han 
refererte takk fra guvernøren som skrøt av vårt gode miljø i klubben. Deretter opplyste han at 
Welshpool rotaryklubb vil besøke oss 8.- 13. juni neste år. Han opplyste også om Rotary 
Foundation fondet var nå på over en milliard dollar. 

 
Programkomitéen. Per Frode Rismark orienterte fra sin komite programkomiteen 
og sa at det meste av møtene fram til jul var i boks, se møteprogrammene.  

 
Fest/ kameratkomiteen. Øystein Brodahl hadde det meste av sitt 
opplegg klart, de hadde hatt sitt første møte i komiteen allerede 
26/6 bl.a. fordi guvernør-besøket var så tidlig. Han opplyste at 
julemøtet blir 16/12, ost og vin blir 24/2 2017. Årsfesten må vi komme 
tilbake til grunnet kollisjon med besøket fra vår vennskaps-klubb fra 
Welshpool.  

 
Distrikt og RF. Ingen stor virksomhet foreløpig. formannen Kjell Lunde er på reise. 
 

Opplær./Kommunikasjon. Per Brevik fortalte også at opplegget var klart, hele 
årets fordeling av referenter på møtene var fordelt og ev. bytting må skje ved 
avtaler mellom medlemmene. Han foreslo at Gunnar Roens fadder skrev noen 
minneord i anledning dødsfallet. 

 
Samf. engasjem. Einar Gundersen orienterte om skiltingen vedrørende 

kirkene i vårt distrikt. Arbeidet går fremover 
 

 
Medl./Rekruttering. Brynjulv Kjenstad / Thor Otto Trapness opplyste at to nye 
medlemmer var på beddingen etter jul. 
  
 

 
Deretter fikk vi tid til litt pratemøte. Jens B. Grønnerød fortalte om sitt tilfelle med angina, han 
skrøt veldig av Feiring hvor han ble operert og at han dagen etter kunne reise hjem i buss og 
taxi.  (Det var bl.a Oslo Rotary klubb og Pål Prøitz) som var med å starte klinikken på Feiring). 



Minneord (etter Gunnar Martin Roen) 

Det var med dyp sorg vi mottok budskapet om 

Gunnar M Roen sin bortgang.  

7. september sovnet han fredfullt inn med sine 

nærmeste rundt seg.   

Han ville ha fylt 70 år 8. oktober. 

Gunnar hadde levd med kreft i over 12 år. Mange 

oppturer men også nedturer. Utallige cellegift- kurer 

og operasjoner tok likevel ikke humøret eller 

livsmotet fra han.   Han var en glad gutt, alltid 

smilende og optimistisk til det helt 

beundringsverdige. 

 

Født i Kristiansand.  Etter et kortere opphold i 

Tønsberg flyttet familien til Lande mens Gunnar 

ennå var elev i barneskolen. Etter endt utdannelse 

var han sivilingeniør kjemiteknikk fra NTH i1971. 

Yrkeskarrieren var kort fortalt: forsker ved SINTEF 

1971 – 1973, prosjektleder og produksjonsleder i 

Dyno Industrier Lillestrøm fra 1973 til 1977, 

avdelingsleder ved Norsk Teknisk Porselen i Fredrikstad. 

Fra 1977 – 1981. Fra 1981 og frem til pensjonering jobbet han på Borregård i Sarpsborg som 

henholdsvis produksjonssjef, markedssjef og til slutt Markedsdirektør. 

  

I 2006 ble Gunnar medlem i Skjeberg Rotaryklubb. Alltid blid og smilende og gjerne en klapp 

på skulderen og en klem på lur. Raus og inkluderende som han var ble Gunnar lett kjent med 

medlemmene og godt likt av alle. Selv om han skjulte sykdommen godt ble vi jo kjent med at 

han hadde en alvorlig sykdom. Ved et par anledninger etter fravær gav Gunnar en kort 

informasjon om hva han hadde vært i gjennom av behandling. Kort og nøktern uten snev av 

bitterhet eller selvmedlidenhet. Nei han var alltid optimist og var ikke «syk. Han var en 

berikelse for klubben de 10 årene vi fikk gleden av hans bekjentskap. Han oppgav sine 

hobbyer å være sopp, vin, venner og barnebarn. 

Mest av alt var Gunnar en familiemann. Han likte å ferdes i skog og mak og da selvfølgelig 

sammen med familien – Ektefelle Kari og deres to døtre. At Gunnar også ble en elsket 

bestefar er ingen overraskelse. Hytta ved Tyrifjorden var et yndet sted for familien. Men også 

her likte Gunnar å invitere venner. 

Gunnar var aktiv og utadvendt og engasjerte seg i ulike fora – da gjerne som leder. Sammen 

med sin Kari bygget de opp et stort nettverk av kolleger og venner. Det var et åpent hus hos 

dem. De var flinke til å samle venner rundt seg. Våre tanker går til Kari og familien. 

 

Vi lyser fred over Gunnar sitt minne 

Per Sundby 

 



Referat fra klubbmøte 14. september 2016. 
 
Møtested:   Hos Hans Kr. Guslund        
Program:   Historien om Øvre Guslund Gård. 
Møtt i andre klubber:  Ingen 
Gjester:  Ingen   
Tilstede:  69,4 % 
Fødselsdager:  Jens Henrik Westberg   
Referent:  Per Henrik Eriksen   
 
Diverse info. 

- Med en verdig avslutning for Gunnar M. Roen var det bisettelse 14.09. med mange 
medlemmer fra Skjeberg Rotary til stede. 

- Ole Kristian Laengen har vært på ferie i Lecca i Italia. Her ble det gjort et tappert 
forsøk på å spore opp en lokal Rotary klubb med tanke på besøk og utveksling av 
vimpel. Det ble med forsøket fra Ole Kristian da det var umulig å finne tidspunkt for 
møte hos den lokale Rotary klubben. 

 
Dagens program, historien om Øvre Guslund Gård fortalt av Hans Kr. Guslund. 

 
I dag har gården 190 mål dyrket mark og 150 mål 
skog. 
Hovedhuset, som Hans Kr. bor i, er 10 x 20 meter i to 
etasjer. 
Huset består av tømmerkonstruksjoner i hele 1. 
etasje + nordre og søndre del av annen etasje. 
Den samme konstruksjonen ser man også på Tune 
Prestegård.  
 
Ved hjelp fra arkitekt Stenseth ble denne restaurert i 
årene 2000 – 2001. Målet var å bringe eiendommen 
tilbake til tidligere tider og so mal brukte de bilder fra 
1900 når det gjaldt det utvendige. Søndre del av 
bygget er prøvd å bevare fra det gamle. 
Dagens farge utvendig er originalfargen.   
Jobben som her ble gjort fikk hederlig omtale i SA i 
2002.   
 
 
 
 

Gårdens historie: 
- Det antas at gården ble bygget i 1770 eller noe tidligere. Denne bygningen ble flyttet 

til Vaterland i Fredrikstad i 1840 – Skippergaten 13 og ble kalt Guslundgården. Denne 
ble revet omkring 1959. 
Nåværende bygning antas å være bygd omkring 1830.  
Første kommunestyremøte i Skjeberg ble holdt i denne bygningen i 1937. 
Riksvei 1, tidligere kalt kongsveien, gikk gjennom tunet frem til 1961. 

- I historiefortellingene står det om trefninger med svenskene. 3. august 1814 er 
Guslund under trefninger ved Ingedal kirke. Her forsøker svenskene å avskjære 
fiendens vei til Fredrikshald om Guslund veien. Allerede på den tid gikk hovedveien 
over eiendommen og Nedre Guslund. 



- Det antas at Øvre Guslund hadde status som gjestgiveri og skysstasjon fra 1789 og 
varte frem til 1851. I Skjeberg fantes det på denne tid 5 slike stasjoner hvor Øvre 
Guslund og Øistad hadde størst betydning. 
En skysstasjon var en offentlig subsidiert gård der gamle dagers reisende kunne få 
hest eller vogn for sin videre ferd , ofte kombinert med servering av mat og 
overnatting. Dette var ikke noe å bli rik av da tjenesten ofte ble betalt med varer. 
Skyss systemet var veldig viktig for reisende i Norge helt frem til omtrent 1900. 

- På 1800 tallet var det graderte skysstasjoner: 

 Faste skysstasjoner som hadde hester klare kontinuerlig. 

 Tilsigelses stasjoner so måtte ut og hente hester når reisende ankom. Øvre 
Guslund var nok en slik stasjon. Her hadde bøndene omkring plikt til å skaffe 
hester etter tur. Dette var en byrde for bøndene og ikke populært. 

Det var mange reisende ved Guslund da det var mange som skulle fra og til Sverige 
og Danmark. 
Når kongen skulle til Kristiania gikk oftest veien forbi Guslund. 

- Gamle kilder antyder at et gudehov engang i tiden lå plassert mellom øvre og nedre 
Guslund. Navnet Guslund er nok en omskriving av Gudenes lund. Dette ser man 
også i naturen da det er flere steinrøyser og gaver på eiendommen so indikerer at det 
har vært et ofringssted. 

 
Det finnes ingen klar oversikt over eier slekter i fjerne tider, men nåværende eierfamilie 
med visse forbehold spores tilbake til 1600 tallet. 
Hans Halvorsen Guslund (1825 til 1903) først gift med Jacobine Ottersdatter (1823 til 
1862) og siden med Bolette Bisseberg (1833 til 1915) var en mektig mann i bygda. 
Han eide flere gårder både i Halden og Skjeberg, herunder Røsnes i Berg, Heltorp, Nes, 
Buer i Skjebergdalen og Guslund som nok var hans hovedsete. Han hadde god kontakt 
med Hafslund Hovedgård, noe som kan spores tilbake til enkelte møbler som fremdeles 
finnes på Øvre Guslund. 
Guslund gjestgiveri ble nedlagt i 1872. 
 
Etter dette eide bestefaren til Hans Kr. gården. Johan Hansen Guslund, født 1862 og gift 
med Mathea Svendsen fra Borge. Sagn og fortellinger sier at hun var en mektig kvinne 
og styrte eiendommen. 
 
Faren til Hans Kr. tok over gården like før krigen og Hans Kr. sammen med broren tok 
over i 1974. 
Broren døde i en ulykke i skogen 8. april 1992 og etter det har Hans Kr. eid gården alene. 
Tanken er at sønnen Martin skal ta over gården når den tid er klar. 
 



Referat fra klubbmøte 21. september 2016 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus    
Program:  Referat fra Distriktskonferansen og Ullerøy-dagen 

Møtt i andre klubber: Ingen 
Gjester:  Dagfinn og Torger fra Ullerøy  
Tilstede:  66,7 % 
Fødselsdager:  Ingen   
Referent:  Hans Kr. Guslund    
 
Vår President Ole Enger åpnet møtet.   
 
Vi har fått søknad via mail fra "vi på Borgen Barneskole" på kr 10 000 til et prosjekt som går på å 
forebygge negative inntrykk fra nettet og bruk for barn i skolen.  Prosjektet gjennomføres via 
"barnevakten.no – kurs i nettverk. Det var ikke stemning for å innvilge søknaden. Ligger ikke i vår 
gate. Prosjektet er skolevesenet og det offentliges eget ansvar og Barnevakten.no er sannsynligvis 
en privat organisasjon. 
 
Jan Willy informerte om at foreningen også i år kan få dugnaden på Kongsten som vil gå over 3 
dager fra 1.november til 3. november. 
 
Lasse – vertskapsliste for besøket fra Wales gikk rundt slik at man fikk en oversikt over hvem av 
medlemmene som kunne være vertskap under besøket. 
 
Ole og Morten hadde vært på distriktskonferansen i Drøbak.  Ole ga et referat og oversikt over de 
emner som var tatt opp på konferansen og de foredragsholdere som hadde bidratt.  Dette hadde 
vært en interessant konferanse. 

 
Dagfinn Ravneng og Torger Karlsen fra 
Ullerøydagene redegjorde for det opplegget 
som de hadde hatt for gjennomføring av 
dagene. Dagfinn hadde vært leder i 21 år.  Nå 
hadde mange blitt for gamle og ønsket å trekke 
seg tilbake. Planleggingen begynte i januar 
måned og så hadde man jevnlige møter frem til 
siste uka før dagene.  Denne uka går det i ett.  
 
Skjeberg Rotary klubb er ute etter nye 
prosjekter som kan gi overskudd til midler til 
formålene Rotary har. Følgende lag og 
foreninger har vært med: NOR misjonen, 

Idrettslaget og Sanitetskvinnene. Disse er små foreninger og har ikke hatt folk nok til å stille opp. 
Mange av medlemmene begynner også å bli gamle. Mye jobb med det praktiske: Det må være et 
samarbeid med Marinaen og disse hallene må klargjøres og kjøre og hente lopper og lagre disse. 
En del er bare skrot og man fyller opp en hel container etter dagene. Vet aldri hva kundene vil ha. I 
tillegg må det skaffes scene og lydanlegg og lage et program. Man har flere salgsboder som selger 
pølser, vafler og mye annet. Det avholdes auksjon. Overskuddet deles mellom foreningene og har 
gitt et overskudd de siste årene på kr 15 000 til kr 20 000 på hver av foreningene. "Ullerøy-dagen" 
eier mange meter med bord. Gratis å parkere, men dette må planlegges og organiseres godt. 
 
Konklusjonen er at det er mye jobb, men moro.  Det er en kjensgjerning at dette arrangementet er 
sterkt knyttet opp til Ullerøy.  Det er normalt ca. 4000 besøkende og "dagene" arrangeres andre 
lørdag i august.  Det må tilstrebes å få yngre mennesker med i dugnadsgjengen.  Damer må være 
med og man er nok avhengig av å ha med folk fra Ullerøy.    



Referat fra klubbmøte 28. september 2016. 
 
Møtested: Borgarsyssel museum    
Program:  Det nye tårnet og og det nye bygget                     
Møtt i andre klubber: 
Gjester:  Våre ledsagere 
Tilstede:  74,3 % 
Fødselsdager:  Øivind Kjølberg 24.sept og Kåre Vastveit 27.sept 

Referent:  Stein Juliussen  
 
 
Før møte begynte fikk alle en mulighet til å gå opp i det nye tårnet på Borgarsyssel. 
Tårnet er 38 meter høyt og utsiktsplattformen er 32 meter over bakken. Tårnet gir en 
flott utsikt over byen og omegn. 
 
Presidenten ønsket alle velkommen til Borgarsyssel museum i det nye flotte bygget, 
Olavs Hall.  Han ga så ordet til kveldens guide Einar Andersen. 

 
Einar Andersen fortalte litt om bygget som de er meget stolte 
av. Bygget inneholder informasjon og ting fra byens historie. 
Middelalderen er sentral, og selvfølgelig Olav Haraldsson. Men 
i tillegg er det små historier fra temaer eller tidsepoker. 
 
Vi fikk en flott omvisning i bygget og spesielt ble vi imponert av 
Egnertablåene som nå er kommet til sin rett. 
 
Olavssøylen er en kopi av søylen som står i fødselskirken i 
Betlehem. Den er laget av Jerusalemsmarmor og bearbeidet 

ved Johans Monumenthuggeri i Skjeberg, mens kronen på verket, kapitélet, er 
hugget i Betlehem av den lokale billedhuggeren Akram Anastas. Søylen har den 
eldste bevarte avbildningen av Olav den hellige. 
 
Omvisningen ble avsluttet med en animasjonsfilm om hvordan historikerne tror at 
byen Borg så ut på ca. år 1100.  
 
Neste møte, 5.oktober, er datakurs med Per Brevik der vi går inn på My Rotary. Alle 
bør ha med seg en PC. 
 
 

 



MIMRESIDEN 
 

 

Besøk på Sarp Kraftverk 18. august 1976 

 

Denne gang var det omvisning på Sarp Kraftverk som sto på programmet. Vi 

möttes i kantinen på Hafslund Kraftverk og der ble vi önsket velkommen av 

vårt rotarymedlem Gundersen. Gundersen ga så en orientering om 

forskjellig forhold som hadde spilt inn for byggingen av det nye Sarp 

Kraftverk. 

 

A/S Borregaard og Hafslund Kraftverk deler vannmassene i Sarpefossen. I 

elektrisk energi tar de ut 40 MW hver ved sine kraftstasjoner. 

Det har rent mye unyttet vann i Sarpefossen gjennom tidene og for å 

utnytte dette bedre har A/S Borregaard og Hafslund Kraftverk gått sammen 

for bygging av den nye kraftstasjon. Sarp Kraftverk skal produsere 80 MM 

og dette med bare en kjempestor generator.  

 

Det er ingen billig affære å bygge kraftverk, dette vil koste 145 mill, 

kroner. Med oljekrisen vi hadde og med stadig stigende oljepriser gir 

dette grunnlag for en tilfredsstillende ökonomi. 

 

For å lede vannet gjennom den nye generatoren og ut er det sprengt en 

kjempestor tunnel i fjellet fra området öst for Sarpebroen, som så ender 

ut i. elven 400 meter lengre nede. Det var denne tunnel vi skulle bese og 

med Gundersen som kjentmann gikk vi i gjennom hele tunnelen. Dette var 

ikke vanskelig, det var opplyst og utrolig lett å gå til å være et 

anlegg. En og annen vanndam måtte forseres, men gunmistövlene holdt de 

fleste av oss törre på beina. 

 

Gundersen fortalte at tunnelens tverrsnitt er på hele 240 m
2 
(15.17 m, 

det skulle gi god plass til et 4.etg. hus). Fallhöyden var på ca. 20 m og 

vannföringen vil bli 500 m
3
/sek. 

 

Det er iallfall vanskelig å forestille seg de enorme dimensjoner av 

kraftverket, för en har gått i gjennom tunnelen. 

Rart ar det også å tenke på, at tunnelens dypeste punkt er hele 24 meter 

under havflaten. 

 

Tilslutt var det samling i kantinen hvor Gundersen ga svar på våre 

spörsmål. 

 

President Petterson takket Gundersen for en interessant kveld, som 17 av 

medlemmene var med på. 



Sistesia  Statistikken  

100 % fremmøte i september 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
RI får 65,4% 

 
 
 

 
 

 
Et brev fra vår kjære Leif K Haugan som i mange år var gjest hos klubben og hadde 
som tradisjon å feste Rotarynålen på nye medlemmer på våre årsfester. 
 

 

Høysommer og musikk-tradisjon. 

 

Ute i Skjeberg i Østfold ikke langt fra Halden er en helt 

spesiel musikk-tradisjon, Høk-Festivalen, under utvikling. 

 

Også iår arrangerte Skjeberg Rotary Klubb en musikk-kveld for 

sine medlemmer med familier og innbutte fra naboklubbene. 

Onsdag 22. juli på en av våre få fine sommerkvelder strømmet 

det folk inn til den 6tte "Høk-Festivalen" for morro skyld 

kalt etter stedet hvor møtene holdes. 

 

Trofaste musikalske krefter var sangeren Olav Eriksen og pianisten Kristian Lange, 

begge forøvrig medlemmer av Oslo Rotary Klubb. Begge har de slik evne til å gripe 

publikum både gjennom sine musikalske ytelser og introduksjoner de gir til hvert 

stykke. Iår var første avdeling spesielt viet komponisten Halfdan Kjerulf. Hør bare 

slike komposisjoner som "Over de høye fjelle", "Vegviseren synger", "Mitt hjerte og 

min lyre" og "Oppå fjellet". 

 

I en Rotary forsamling hører gjerne et 3 minutter med, Kristian Lange holt et slikt 

innlegg, om Kierulf, komponisten som på en måte var kommet noe i skyggen av Grieg. 

 

Annen avdeling omfattet nålevende komponist, Fredrikstadgutten Arne Dørumsgård, som 

bl.a, har laget mange arrangementer til Bellmans viser. Friske, morsomme og 

stemningsfulle stykker strømmet ut i lokalet. 

Presidenten Jens Henrik Westberg kvitterte med blomster og to store 

jordbærkartonger. Begge lovte å komme igjen neste år: 

 

LKH 8/8-1981 

 

Brevik, Per Larsen, Rune 

Damsleth, Jan Willy Lundgaard, Lasse B 

Enger, Ole Pehrsen, Morten 

Faale, Ragnar Rismark, Frode 

Laengen, Ole-Kr. Winsvold, Jørgen 

7/9 14/9 21/9 28/9 Snitt 

75,0 69,4 66,7 74,3 71,4 

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

63,8 71,4     


