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Kjære Rotary-venner 
Som leder for Fest- og kam. komitéen fikk jeg en 
utfordring fra starten. Lokalene i Oscar Torp er jo 
ikke tilgjengelige i skoleferien, men der er jo Jens B 
vår redningsmann hvert år. Utfordringen oppstod da 
det viste seg at det kun var søkt om leie av Oscar 
Torp ut forrige Rotary-år.  Heldigvis ble dette 
oppdaget før søknadsfristen for 2018 var passert og 
lokalene var ledige på «våre» onsdager fra 16.8 
 
At Pensjonistforeningen i Skjeberg hadde kommet 
inn som leietaker en onsdag i måneden skaper ingen 
problemer for oss med et par unntak.  Første 
utfordring ble da Guvernørbesøket 29.september.  
Løsningen ble Roald Amundsens Minne. Det ble et 
vellykket møte – kostet lit men flotte lokaler og fin 
servering som gjorde jobben lett for komiteen. 
Vi er 8 positive medlemmer og ansvaret som leder er 
ikke så avskrekkende selv om ansvar tynger en 
voksen mann. Avviklingen av møtene har gått på 
skinner etter vanlig mønster.  
 
Programkomitéen med Hans Erik i spissen må 
berømmes spesielt. Gode programmer klart langt 
frem i tid er godt jobba. Pratemøter med Quiz har vår 
komite supplert med vinlotteri – en god mix som også 
gir kroner i kassa. Innbiller meg at dette styrker 
samholdet i klubben.  
Blant de mange gode programmene med eksterne 
har det i høst vært ekstra spennende å høre om: 
Norby kjøpesenter, Sosiale medier generelt og i 
Sarpsborg kommune spesielt. Rådmann Unni Skaar 
om «Sarpsborg i Utvikling. 
 
Julebordet ble i tradisjonell stil arrangert på Golf 
kroa. Oppfordringen til å ta med en gevinst til lotteriet 
ble godt fulgt opp av medlemmene og vår takk går 
ellers til alle som engasjert bidro med mange gode 
historier – oppdiktede og selvopplevde! Vi takker 
også for et godt loddsalg. Til sammen ble dette 
meget god stemning og et vellykket julebord – skapt i 
fellesskap. 
   
Årets siste møte 20.desember serverte vi gløgg som 
supplement til kaffe. Det ble mye kaffe å helle ut. 
Presidenten summerte opp sitt første halvår og Ole-
Kristian leste en fornøyelig historie om far som skulle 
lage pepperkakehus med barna.  Praten gikk lett 
rundt ordet – dog kun 50% oppmøte. 
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Møteprogram: 
 

03.1 Pratemøte m/quiz og treminutter 

10.1 Biblioteket I Sarpsborg v/Anette Kure 

17.1 Besøk av Sarpsborg 08 representanter 

24.1 Rekruttering v/Per Halvorsen 

31.1 Urolog Knut Eilert Karlsen 

 

  

Da ønsker jeg alle riktig God Jul og 
velkommen til et nytt år med mange 
spennende programmer på tapetet. Merk deg 
besøk av Sarpsborg 08 17.januar og ikke 
minst 14. februar med Club Visioning.  
 
Per Sundby 
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Referat fra klubbmøte 6. desember 2017. 

Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  Sarpsborg, en by i forandring v/rådm. Unni Skaar 

Møtt i andre klubber: Morten Pehrsen, Per Brevik og Arne Nilsen i Rakkestad RK 

Tilstede:  91,9 %. 
Referent: Herleik Rønningen 
 

Fra presidenten: 

Medlemmene oppfordres til å spre info. om sommerleiren 2018. 

Styremøte onsdag forrige uke, referat på klubbens internsider. 

Per Halvorsen: Kort redegjørelse om kartlegging av potensielle nye medlemmer. 

 

Unni Skaar – Sarpsborg, en by i forandring. 

Unni ble født på Klavestadhaugen men flyttet tidlig til Varteig og ble boende der i 20 år. 

Hun er utdannet ved Kalnes Landbrukshøyskole. Hun har tidligere hatt rådmanns stillinger 

i flere kommuner, Spydeberg, Askim og sist i Ski kommune. Hun begynte som rådmann i 

Sarpsborg høsten 2010. Hun bor nå i Sarpsborg by og trives både med hensyn til jobb og 

bosted. Hun ser på jobben som rådmann i grenseland mellom politikk og adm. 

Sarpsborg – årene som går – generasjonsskifte. Kontinuitet i adm.  

Stor kommune men raske beslutningsveier. Byen er tyngdepunktet i Østfold – mer og mer. 

Størst vekst med trykk på næringsliv og befolkningsvekst.  Det nye sykehuset på Kalnes 

trekker i positiv retning. 

Beliggenhet / samferdsel. Store investeringer siste årene. Utfordringer: Lav inntekt 

(skatteinngang) stor gjeld, grunnet nødvendige store investeringer i skole og eldreomsorg. 

Det er også investert mye i friområder de siste årene. 

Største utfordringer nå: Løsning av ny trase for jernbane og vei over Glomma, 

sentrumsplan, bypakke nedre Glomma, som kommunen tilslutt godtok for å få statlige 

midler, offentlige midler reduseres, eldrebølgen og tilsiget av nye skolebarn krever sitt. 

Samfunnsplan: Sammen skaper vi byen. 

Intercity satsing i Østfold. Valgt løsning: innom alle byene. Reisetid S. borg – Oslo: 56 

min. Sarpsborg: Ny stasjon med nåværende lokalisering. Lokaliseringen vil løfte og utvikle 

byen. Byen vokser: i dag ca. 18 tusen innbyggere i byen – antatt 30 tusen i 2030. 

Målsettingen er at innbyggervekst ikke skal gi økt biltrafikk. 

Bypakke nedre Glomma er et spleiselag sammen med Fredrikstad, Østfold 

Fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Investeringer 8 milliarder, 23 

bomstasjoner. Enighet i 2012. Bompengeprosjektet utløser prosjekt Torsbekkdalen – 

Tindlund og Ørebekk – Simo. 

Viktigst i Sarpsborg: 4 felts veg, dobbelt jernbanespor med tilkopling østre linje over 

Glomma. Vanskelig – men nødvendig. To traseer ved Tarris utredes nå – lagt inn i 

nasjonal transportplan. Mål: ferdig 2026. 



Ny sentrumsplan: 

Høringsutkast for den nye sentrumsplanen legges fram for formannskapet 22. mars 2018. 

Mer en ett år forsinket. Stikkord: Vanskelige avveininger – den store forandringen – alle 

kan delta. Prinsipplan: Ikke så detaljert. Fysiske utfordringer. Hvor skal det bygges og hva 

skal bygges.  

Mål: Byen skal være et attraktivt sted å bo, jobbe og besøke. Utvikle en kompakt by med 

gangavstand til daglige gjøremål. Plan for kulturmiljøer. Noe urban bebyggelse, boliger 

med 7 – 9 etasjer, noe lav bebyggelse. Kvartalsutbygging – fleksibel – åpne kvartaler. 

Fellesarealer og møteplasser.  Store parkeringsarealer i utkant av byen med gåavstand. 

Parkeringshus i byen. Korttidsparkering. 

Fremtidsrettet kommune – utfordringer: 

Omstilling – endring. 

Eldrebølge -flere barn i skolepliktig alder. 

Helsehuset: mestre eget liv – bo hjemme lengst mulig – mer hjemmehjelpspleie i 

kombinasjon med trygghetspakker. 

Fremtidens skole. Kommunen har nå tilsatt 100 lærlinger for kommunalt fremtidig 

ansettelser. Mulighetene i ny teknologi for fremtidige løsninger. Vekst i kultur livet – gode 

arenaer. Sarpinger har blitt mer stolte. (1000 års jubileet – Sarpsborg 08.) 

Tilslutt: Sammen skaper vi byen: 

Hva skal vi skape? Det gode hjemstedet, jobbene for fremtiden – opplevelser for livet. 

 



Referat fra klubbmøte 15. desember 2017. 

Møtested:  Golfklubben Opsund 
Program:  Julebord 

Møtt i andre klubber:  
Gjester: 
Tilstede:  69.4 % 
Referent: Per Brevik 
 
Årets julebord var i utgangspunktet med ledsagere, men etter en relativt laber stemning for 
det, valgte festkomitéen å følge den tradisjonen som klubben alltid har hatt, nemlig bare 
klubbens medlemmer. 
 
Stedet var også det samme som tidligere, Borregaards golfklubb på Opsund.  
 
Denne gangen var det en litt spesiell start på festen da det siste kvarteret av semifinalen i 
håndball ble beskuet på TV i festlokalene. Heldigvis ble det seier og en bra start på festen 
var sikret. 
 
Etter gløgg og en liten prat ble vi ønsket velkommen av Per Sundby som i sin tid overrakte 
ordet til kveldens toastmaster; Jørgen W. 
 
Ugo og hans mannskap serverte som vanlig kjempegod julemat med riskrem som dessert. 
Alle lette etter mandelen som til slutt ble funnet av Jens B Grønnerød og en marsipangris 
som premie. 
 
Historiene kom på løpende bånd og i år fikk vi servert flere på ulike dialekter, takket være 
Einar G og Arne N. Det var imidlertid Thor Otto som gikk av med seieren. (Se Sistesia) 
 
Under kaffen ble det en livlig prat og et forrykende loddsalg som innbrakte over fem tusen i 
kassa. 
 
Innkommende President, Einar G presenterte sitt nye styre og vi venter spent på hva neste 
Rotaryår vil gi oss. Vi gratulerer Per Inge som neste års innkommende President. 
 
Vi takker festkomitéen for et vellykket arrangement og klubben for et koselig samvær. 
 

 



Referat fra klubbmøte 20. desember. 2017. 

Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  Julemøte 

Møtt i andre klubber:  
Gjester: 
Tilstede:  52.8 % 
Referent: Arne R Nielsen 
 
 
Presidenten ønsket velkommen til Julemøte 2017 - årets siste møte. Han takket fest og 
kameratskapskomitéen for et vel utført arrangement med julebordet på kroa til Borregaard 
Golfbane. Det var nok av alt, påpekte han. Nok ribbe, nok pølse, nok medisterkake, nok 
rødkål, nok øl, nok akevitt, nok riskrem - ja, til og med svoren var sprø.  
Han nevnte deretter en del innkommende korrespondanse, bl.a. påminnelser om bruk av 
logoer og dokumentmaler som er viktige for klubbens «branding». 
 
Det ble også påminnet om den navnelisten med potensielle kandidater til nye opptak som var 
blitt distribuert. Denne ønsket man gjerne tilbakespill på - ikke minst om noen har nærmere 
kjennskap til personer på listen og eventuelt kan bidra med mer informasjon eller være 
potensiell fadder/mentor for passende kandidater. Det ble videre informert om klubbens 
kandidat til neste Ryla-konferanse 2018 som vil bli arrangert på Oscarsborg festning i 
Drøbaksundet. Klubbens kandidat denne gang er Martine Øby Strand, født 19. februar 1998. 
Hun er bosatt i Fredrikstad.  
 
Klubbens program er klart helt frem til påsken 2018 og ligger tilgjengelig på klubbens 
nettsider. Det var allmenn oppslutning om at man ville fortsette med Quiz på enkelte møter. 
Det ble påpekt at man kanskje burde senke vanskelighetsgraden hvorpå quizmaster påpekte 
at det allerede var klar en quiz som var hentet fra pensum til skolens syvåringer. Det kom et 
hjertesukk fra salen om at man da måtte begynne å lese seg opp allerede nå. 
 
Presidenten oppsummerte litt fra sitt første halvår med kjedet rundt halsen. Han hadde tidlig 
fått det råd at man burde ha alle planer klare inne første halvår, ellers fikk man ikke 
gjennomført særskilt mye. Dette hadde han lagt seg på hjertet og derfor hadde også klubben 
klart å utvikle sin handlingsplan ganske raskt.  Klubben har derfor lagt spesiell vekt på 
følgende fire fokusområder: 

1. Club Visioning - dette arbeidet skal gjennomføres i februar slik at man får en omforent 
strategi og handlingsplan med fokus både på lang og kort sikt. 

2. Rekruttering og mangfold - dette er komiteen godt i gang med og man har allerede en 
liste over mulige kandidater som man skal arbeide videre med. 

3. Det legges også vekt på viktigheten av å ta vare på medlemmene og beholde det 
unikt gode sosiale miljøet i klubben.  

4. Fortsette med det sosiale arbeidet og da med spesiell vekt på å støtte det 
eksisterende prosjektet for barn i Burma. 

Etter disse momentene var ordet fritt - og svært åpent for gode historier, tanker i tiden og 
annet som medlemmene hadde lyst å meddele, 
 
Man avsluttet møtet med å reise seg og unisont synge Deilig er jorden. 
 
Oppmøtet var ca. 50 % midt i julestria. Ikke verst, når man kommer iht. Presidentens 
kommentar ved åpningen av møtet: Velkommen til en time fri fra sølvpuss! 
 
Referenten ønsker alle medlemmer i Skjeberg Rotaryklubb en riktig God Jul! 
 



Mimresiden. 
 

ONSDAG 9. DESEMBER 1987  

Sted : Sarpsborg Handelsstand 

Til stede: 31 medlemmer 

Kveldens tema: Julemøte m/mat, drikke og mer eller mindre festlige 

historier. 

 

Presidenten åpnet kvelden med å presentere det nye styret for Rotary-året 

1988/89: 

 

President:  Svein Arne Bergh 

Sekretær:  Thorbjørn Knape 

Visepresident:  Jørgen Winsvold 

Kasserer:  Per Lied 

Past president: Roger Johannessen 

Styremedlem:  Per Erik Brevik 

 

Presentasjonen ble mottatt med stor applaus. 

Vi gikk deretter til bords og fulgte "the same procedure as last year. 

Riktignok forsøkte kveldens toastmaster, lensmann Alf, å holde 'talene' 

på et relativt anstendig nivå, men jeg har sjelden opplevd at en lensmann 

til de grader har mislykkes i sin overvåkingsoppgave. De verbale innslag 

vil heller ikke dette året bli gjengitt verken i dette referat eller noe 

annet sted. 

 

Til kaffen og avec'en hadde festkomiteen forberedt meget underholdende 

(og vanskelige) konkurranser, med flotte premier. Hovedoppgaven ble 

suverent vunnet av bord nr. 4. Det var tydelig at herrene ved dette bord 

innehadde en intellektuell kapasitet som lå langt over den øvrige 

medlemsmasse i klubben. På grunn av referentens naturlige beskjedenhet, 

skal navnene på bordets medlemmer ikke oppgis. 

 

Til tross for svært høy stemning ble møtet avsluttet i verdige former i 

god tid før midnatt. Referenten kan garantere dette da han hørte til 

absolutt siste gruppe som forlot lokalet. 

B.E.Th. 

 

 

 

Rotary møte 23/12-87. 

Frammøte: 19 medl. 

Gjester: Olav Eriksen. 

Møtt i andre Klubber: John Karlsen i Sarpsborg. 

Presidenten ledet møtet. 

Tema pratemøte. 

 

Presidenten orienterte om Polio Plus, og de mange aksjoner som er på 

gang. Bl. a en billedserie om Fredrikstad som vi kan få kjøpt. 

Presidenten syntes aksjoner sendt fra en klubb til en annen er en uting. 

Pres. klubbet ned alle tilløp til forslag eller diskusjon, i dag skulle 

det bare være pratemøte og intet annet. 

 

Som avslutning på møtet ble det auksjonert bort 3 poser edelgranbar, gitt 

av Kåre Vastveit, Inntekten går til Polio Plus. 

Jens B. 

 



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte desember 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Vinneren av årets beste historie ble Thor Otto med dette brevet. 

Brev til en mor  

En mor kommer inn på sin datters soverom og finner et brev på hodeputen hennes. Med bange 

anelser og skjelvende hender åpner hun og leser det: 

 

Kjære mamma.  

Du må ikke bli lei deg for dette brevet. Jeg har reist ut i verden med min nye kjæreste. Han er 

ordentlig kjekk med alle piercingene og tatoveringene sine.  

Men jeg har flere gode nyheter. Jeg er gravid, og jeg er sikker på at vi kommer til å bli lykkelige i den 

store campingvogna Kent Ståle har på MC-klubben i de svenske skogene. Han vil ha mange flere 

barn med meg, og det er jo min drøm også!  

Jeg har lært at hasj ikke er farlig, og vi skal dyrke det til oss selv og vennene våre, som gir oss all 

kokainen og ecstasyen vi måtte ønske oss. 

I mellomtiden ber vi for at de finner en kur for AIDS slik at Kent Ståle kan bli bedre, han fortjener det. 

Ikke vær redd for meg, jeg er femten nå og stor jente. Jeg skal nok komme på besøk en dag og vise 

deg barnebarna dine!  

 

Din hengivne datter.  

Hege  

PS: Mamma, det er ikke sant. Jeg er hos naboen. Jeg ville bare vise deg at det finnes verre ting her i 

livet enn karakterboka mi, som ligger i skrivebordsskuffen min. Klem! 

Månedsbrevkomitéen ønsker alle en RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! 
 
 

Per Brevik Morten Pehrsen 

Per Halvorsen Per Sundby 

Jim Johansen Thor Otto Trapness 

Ole-Kristian Laengen Kåre Vasveit 

Per Inge Magnusen Jørgen Winsvold 

Hans Erik Pedersen Thor Ørseng 

6/12 15/12 20/12 Snitt 

91,9 69,4 52,8 71,4 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 

69,5 79,7 71,8 82,5 71,4 74,9 




