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SKJEBERG ROTARYKLUBB 

 

Oppgaven med å lede programkomitéen i Skjeberg 
Rotaryklubb går man til med spenning og ærefrykt. 
Det er en klubb som av mine forgjengere er blitt vant 
med høy kvalitet på møteprogrammene. 

Fra president Morten lyder første punkt i definisjonen 
av komitéens oppgaver: 

• Klubben må ha et spennende program, gode 
foredrag, sosiale sammenkomster, arrange-
menter for hele familien, bedriftsbesøk og 
generelt et variert tilbud som kan falle i smak 
for enhver av medlemmene. Da vil klubben 
være attraktiv for egne og potensielle 
medlemmer. 

Dette kan jo øyeblikkelig medføre søvnløse netter, 
men har en sagt ja til jobben er det ingen vei tilbake. 
Så går en da og tenker på hva som finnes av 
muligheter: Ikke kan vi tilby honorar og ikke kan vi 
forlange at noen skal komme langveisfra for å snakke 
for en forsamling på ca 30 personer. Nei, en må 
utnyttenærmiljøet. Jøss, ved nærmere ettertanke er 
det minst tre bare i gata mi som kunne være 
potensielle, spennende foredragsholdere. Det 
begynner å hjelpe, kanskje kan det bli bra likevel. 

Så blir resten av komitéen oppnevnt og det er tid for 
første møte. Følgende kan ses på som et kortfattet 
referat: 

Leder: Kingsrød transport, er det noe interessant? 
Hans Kristian: Ja, det kan jeg ordne. 
Leder: Det hadde vært spennende med å få noen fra 
Sarpsborg08 til å komme. 
Kai: Det kan jeg ordne. 
Leder: Har alltid hatt lyst til å høre mer om sosiale 
medier. 
Stein: Det kan jeg ordne. 

Da blir jeg sikker. Med slike medarbeidere kan dette 
ikke bli annet enn bra. Og hvorfor skulle jeg engste 
meg. Jeg vet jo at de som er med i Skjeberg 
Rotaryklubb er der for å yte noe, ikke være passive 
mottakere. Veldig hyggelig at vi fikk skryt av Per 
Sundby i månedsbladet for desember. Også andre 
tilbakemeldinger tyder på at vi foreløpig har lykkes 
med å få til et interessant program. Nå er vi godt inne 
i andre halvdel som inneholder en del flere «faste 
poster» enn den første. ikke helt fastlagt ennå, men vi 
tror at det også vil inneholde noen «godbiter», bl.a. to 
bedriftsbesøk og forhåpentlig en «Ut i det blå»-tur. 
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Møteprogram: 
 

02.03 Ost- og vinaften /Fredag) 

08.03 Intercitymøte i Rakkestad (torsdag) 

14.03 Oppsummering av Club Visioning 

21.03 Nytt fra reiselivet i Østfold v/Bente Kjenstad 

28.03 Påskefri 

 

I tillegg har vi nå hatt Club Visioning som et spennende 
element. Programmet etter påske er ikke helt fastlagt 
ennå, men vi tror at det også vil inneholde noen 
«godbiter», bl.a. to bedriftsbesøk og forhåpentlig en «Ut i 
det blå»-tur. 
 
Hans Erik Pedersen 
Leder Programkomitéen 
 
PS. Det ble ikke plass til noen av de tre i gata mi. 
 

Klubbinformasjon: 
Charterdato: 22. mai 1975 
Møtested: Skjeberg Rådhus (Kantina) 
Møtetid: Onsdag kl. 19.00 

Styret: 
President: Morten Pehrsen 
Innk. President: Einar Gundersen 
Sekretær: Ole Kr. Laengen 
Kasserer: Rune Larsen 
Past President: Ole Enger 
Styremedlem: Per Sundby 

Månedsbrevkomité: 
Per Brevik – Øystein Brodal – Arne Nielsen -  
Per Frode Rismark – Herleik Rønningen -  
Jens Henrik Westberg 
 
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 7. februar 2018 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program: Spania- og Portugaltur v/Per Chr. og Arne 
Fødselsdager:  Per Brevik 1/2 
Gjester: Noen av våre ledsagere 
Tilstede:  80,6 % 
Referent: Øistein Brodal  
 
 
Takk fra ridderdagene til Skjeberg Rotary for velvillig bidrag, nevnes på deres hjemmesider. 
 
En pilegrimsreise. 
 
Barnebarnet Yrja, som 15 år etter at Arne tegnet et kors i pannen hennes, Kommentarer 
tilbake og fortalte at hun ville døpes og konfirmeres. 
 
Reisen begynte I Lisboa. Turen tok utgangspunkt fra helgenen Antonio, som er Portugals 
vernehelgen. Han kan hjelpe til med å finne mistede lommebøker og slikt. 
Mange lokale helgener langs veien, sammen med mange kulturer, og nasjonaliteter, med 
interesse for den spennende kulturen langs veien.  
Videre på veien var det museer og kirker som dokumenterte historien til vandringene langs 
veien. 
 
Til byen Fatima finnes et sagn om en engel som åpenbarte seg for tre små piker, senere for 
70 000 mennesker. Det sies det var Jomfru Maria 
Mektige opplevelser I møte med katedraler og religiøse monumenter. 
 

Arne sier Per-Christian tok dem med på lysmesse, og 
høytidelige messer, på stedene de passerte. På alle 
språk, vi fikk også høre “Fadervår” på norsk. 
 
Ved byen Porto var det spektakulær natur. Turen herfra 
til Santiago de Compostela anbefales for vin- og natur-
elskere. 
 
Pilgrims-skjell viste veien over grensa til Spania og 
videre til katedralen I Santiago de Compostela. Historien 
til byen har sterk tilknytning til gjenerobringen av 
Andalucia fra muslimsk herredømme. Per-Christian 
fortalte en gripende historie om byens, og katedralens 
opphav, og sammenhenger. 
 
Pilgrims messe med mange unge mennesker fra hele 
verden. “Europa ble til langs pilegrimsveien.” (Arnt 
Stefansen). Mange som vandrer har religiøse motiver, 
mange har filosofiske motiver, mange har også belt 
andre motiver. 

 
Arne viste bilder av et fat med sjømat, og den så god ut. 
 
Reisen gikk tilbake til Porto, og derfra helt hjem. Med mange inntrykk.  
Arne samlet historien med Yrja, barnebarnet som hadde være i Fatima selv. 



Referat fra klubbmøte 14. februar 2018 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  Club Visioning 

Fødselsdager:  
Tilstede:  66.7 % 
Referent: Per Brevik 
 
Endelig var dagen her, Club Visioning, med 4 timers Rotarymøte. 
 
Jan Ola Brevig fra Halden, AG Konrad Bjoner fra Rakkestad, Per Oscar Saugestad Moss og 
Gunnar Fredrik Aasgaard Strømmen RK hadde rigget til for det som skulle gi klubben noen 
visjoner og mål for de neste tre år. 
 
Programmet var lagt opp med en enkel bespisning først, og deretter en enkel presentasjon 
av medlemmene.  Etter en liten orientering av selve visjonsøvelsen, fikk vi en halv time til å 
besvare noen spørsmål. Disse var til sine tider litt vriene og forstå, vi mistenker at de var 
direkte oversatt fra amerikansk.  
 
For å ta vare på alle svarene ble de behørig notert på flippover og hengt opp på alle veggene 
for siden å bli prioritert av oss. Dette forgikk i to omganger med blå og røde lapper og til slutt 
var det bare å telle opp antallet klistrelapper. Resultatet ble notert og de tre første 
prioriteringene blir grunnlaget for hva klubben skal ha som mål de tre neste år. Resultatet 
skal gjennomgås på et Rotarymøte den 14. mars. 
 
Sekretær Ole Kr. Fikk jobben med å samle alle arkene og sette opp alt i tabeller. Lederen av 
omdømme komitéen fikk ansvaret for å lage en presentasjon og President Morten skal 
senere organisere en prosjektgruppe som skal sørge for fremdriften av oppgavene de neste 
tre år. 
 
Til slutt fikk vi anledning til å evaluere kvelden, og generelt var vi vel fornøyd med innsatsen 
selv om spørsmålene kunne vært stilt litt annerledes. 

 
 

 
 



 

 

Referat fra klubbmøte 21. februar 2018 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:   Quiz og 3 min.     
Fødselsdag:   Rune Larsen fyller 22.02 
Møtt i andre klubber: Tor Otto Strømstad RK 
Tilstede:   65,7 %  
Referent:    Per F. Rismark  
 
Innkommende president Einar H Gundersen ønsket alle velkommen til møte. Han bemerket 

litt humoristisk til Kai at her begynner vi kl. 19.00 og litt lovlig sent. Tor Otto hadde vært i 

andre klubber -Strømstad RK og ville ikke fortelle noe nå før eget innlegg. (Se Sistesia). 

Sekretæren nevnte videre at det også nå var flere åpne plasser på Strømmen «District Team 

Training Seminar» lørdag 4 mars Strømmen RK. Minnet også om Intercity møte 8 mars. 

Rakkestad. Festsalen i Rakkestad Rådhus foredragsholder SIV HALLGREN, LEDER FOR 

GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN 

Kommunikasjonskurs 15 mars som er sendt på mail til alle. 

3 min. v/ Lasse B Lundgaard. Han fortalte om sitt 

prosjekt «Våtrom rehabilitering fra A-Å» Bygget 

var fra 1986 så da var det på tide å gjøre noe 3 

våtrom- bad - toalett - 3 etg.  Dette ble et mer 

spennende prosjekt en det han hadde forestilt seg 

i starten da han fikk se at rivning av det gamle ned 

til bjelkelaget samt kjøkkentak som bulet litt. 

Spørsmål fra utførende hvor går røra -de kunne 

ikke finne der de trodde de skulle være osv. Totalt 

ble alt levert som avtalt og til avtalt pris. Lasse ble 

veldig fornøyd med sluttresultatet.  

Hans Erik Pedersen hadde igjen tatt ansvar for 

Quiz spørsmål. Vi måtte dele oss i 5 manns grup-

per fordi det var premie denne gang til de som 

hadde flest riktige svar. 5 gigant sjokolade plater.  

Denne gang var det 3 spørsmål om: 

1.Verdensmestere på skøyter, allround på 60 tallet 
(3 poeng) 
2. OL på 60 tallet (7 poeng) 
3 Amerikansk politikk på 60 tallet (5 poeng) 
4.Matlaging (3 poeng) 
5 Flagg (6 poeng) 
6 Vårplanter (3 poeng) 
Det var mulig å oppnå 26 poeng maks og vinnerne 

hadde klart 20 poeng, meget sterkt.  

Einar takket for møte og ønsket alle vel hjem og 

vel møtt til «Ost & Vin» førstkommende fredag 2 

mars.  



Referat fra klubbmøte 2. mars 2018 
 
Møtested:    Golfklubben Opsund 
Program:   Ost- og vinaften. 
Gjester:   Våre ledsagere  
Fødselsdag:   Rune Larsen 22/2, Herleik Rønningen 27/2 
Tilstede:   69,4 %  
Referent:    Per Brevik  
 

Etter en bitende kald periode var det behagelig å komme inn i varme lokaler og treffe mange 

Rotaryvenner med respektive som var samlet til ost- og vinaften på Borregaard Golfklubb på 

Opsund. Et gedigent ostebord sto og ventet på oss og Thor Otto var som vanlig veldig 

opptatt av om vinen hadde riktig temperatur.  

Etter en kort velkomsthilsen fra kveldens toastmaster, Jørgen, ga han ordet til President 

Morten, som tok for seg de faste postene og minnet om neste møte i Rakkestad torsdag 8. 

mars. Møtet deretter var satt opp med gjennomgang av resultatene fra klubbens Club 

Visioning. 

Thor Otto hadde som vanlig forberedt seg godt og ga oss en fyldig 

og god innføring i de vinene som vi senere skulle smake på. 

I år var det tre rødviner  

"Stellenbosch Reserve Vanderstel, fra Sydafrika. 

Terra d'Alter ALF Alfrocheiro 2016 fra Portugal 

Cátulo Tinto Garnacha 2016 fra Spania og hvitvinen 

Hirschof Silvaner Trocken 2016 fra Rheinessen i Tyskland. 

 

 

Etter å ha inntatt både ost og vin, var det en livlig diskusjon rundt bordene hvem som likte 

hva og for referenten sin del, var det Alf som falt best i smak. 

Etter tre sanger, der Rosa på ball ble sunget to ganger, ble det en kopp kaffe og praten gikk 

livlig rundt bordene og de fleste gikk hjem rundt klokken elleve.  

En riktig trivelig kveld i godt selskap. Takk til festkomitéen! 

 

 



Mimresiden 
 

Møte den 17.02.88. 

Møteleder: Presidenten. 

Møtt i andre klubber: John Karlsen i Sarpsborg R.K. 

 

Møtet ble holdt med damer i Østfoldmeieriets kantine. Da det skulle 

serveres osteanretning falt det naturlig at østfoldmeieriets direktør 

Lied orienterte om ost og framstilling av samme. Innledningsvis ble det 

nevnt at ost sikkert hadde, vært anvendt som ernæringsmiddel i flere 

tusen år, og antakelig fra den tid man begynte å holde husdyr som ga 

melk. 

 

Løypens anvendelse og opprinnelse ble beskrevet og kjemiske processer som 

foregår under osteproduksjonen ble gjennomgått. Likeledes de forskjellige 

bakteriearter og sopparter som hver for seg la grunnlaget for 

forskjellige typer ost.  

Ostens hjemland er Frankrike, og der produseres hund—reder forskjellige 

ostetyper. Men også Norge har kommet godt med, og har en variasjonsmengde 

på ca. 60. Tar man disse og legger sammen med importerte ostetyper kommer 

man her til lands opp i ca. 120 forskjellige ostevarianter. 

Den hvite osten legger grunnlaget for alle disse typene og er den 

egentlige osten. Brunost er egentlig ikke ost. 

Etter kåseriet nød man en rikelig osteanretning med "rød" drikke og 

deretter kaffe. 

Takk for en hyggelig kveld med god stemning. Martin. G. Kolberg 

 

 

MØTE 10. FEBRUAR 

Til stede 29 medlemmer. 

Geburtsdager Per Lied 60 år 11.2. 

 

Kveldens tema: Innblikk i Maya-kulturen v/Hans Petter Ville. 

 

Foredragsholderen underviser i pedagogikk ved Halden Lærerhøyskole og har 

internasjonal barnekultur som spesialfelt. I den forbindelse har han to 

ganger besøkt Guatemala for å studere forholdene der. 

Resultatene ble presentert for oss ved en slides-serie som ga et godt 

visuelt inntrykk av et land dominert av fattigdom, men også av glade barn 

i enkle, fargerike klær. 

Når man selv tilhører "det gode borgerskap" i et av verdens rikeste land, 

er det ikke lett, men meget viktig, på kort tid å fatte problemene i en 

totalt annerledes kultur. 

 

80% av innbyggerne i Guatemala går under betegnelsen fattige i henhold 

til FN's internasjonale definisjon. 40% regnes som "ekstremt fattige, 

dvs. at deres totale inntekt ikke er tilstrekkelig til å dekke daglig 

føde. Feilernæring, og til dels underernæring, er derfor meget utbredt, 

spesielt på landsbygda. Her er det vanlig at familier på opptil 8-10 

personer bor på ett rom. Ikke sjelden må de dele plassen med sine husdyr. 

 

Familie er forresten ikke alltid den riktige betegnelsen, da På grunn av 

politiske motsetninger er for rene massakrene. Enkene som blir da faren 

ofte mangler. På grunn av politiske motsetninger er det ikke uvanlig at 

voksne menn utsettes for rene massakrene. Enkene som blir sittende igjen 

med en stor barneflokk har ingen mulighet til å komme ut av en tilværelse 

vi i Norge kun kjenner fra historiebøkene om barkebrød-tiden. 

 

B.E. Th. 



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte februar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
Rapport fra besøk i Strømstad Rotary Klubb 12. februar 2018. 
 
Siden jeg ble forhindret i å delta i onsdagsmøtet vårt, bestemte jeg meg for å dekke fraværet 
med et besøk i Strømstadklubben. 
 
Hadde først tenkt å ringe Laholmen Hotell for å sjekke om det var noe møte mandag, men så 
falt det meg inn at jeg kunne gi klubben en sjanse, og gikk på nettet. Tro det eller ei. Der sto alt jeg drømte 
om. Program mandag klokken 11.45: Direktør på Laholmen, Matthias Dalnoki skulle snakke om LEDELSE. 
Vel ankommet Laholmen ble jeg anvist gratis parkering 
under tak, hvilket var gunstig siden det sluddet jevnt. Ble ønsket velkommen av tre godt voksne karer, og 
skrev mitt navn og klubb i gjesteboken. Laholmen er berømt for sitt lunsjbord 
(visstnok Sveriges beste), og jeg betalte den svimlende sum på svenske kroner 100.-. Jeg 
nøyde meg med koldtbordet med gravlaks og spekemat, mens mine svenske bordfeller forlenget det hele 
med en skikkelig porsjon varmmat med kjøtt, poteter og saus i mengder. 
Når dette var fortært var det kaffe og kaker i ukontrollerte porsjoner. 
 
Det som virkelig satte en spiss på dagen for mitt vedkommende var at min gamle venn fra 
Strømstadklubben, Sture Fredricksson, dukket opp, og vi spiste sammen. Han er sjef eller eier av Näsinge 
Flyplass, har arbeidet 20 år i Norge, og ble overbegeistret da jeg kunne rapportere at vår dattersønn er 
flyteknikker i SAS på Gardermoen. 
Hvor lenge varte dette? Vi startet 11.45 og avsluttet måltidet 12.30. Deretter marsjerte vi til foredragssalen. 
5 gjester og 12-13 medlemmer. Vi ble der en halvtime. 
 
Hvor stor er klubben? Det var det ingen som kunne svare eksakt på. Man antydet ca. 40, men det var, 
mange man sjelden så. Foredraget var utmerket, og lett å forstå siden Dalnoki er norsk og bor i Halden. 
Anbefaler ham på det instendigste. 
Nå er det selvsagt noen som lurer på hvorfor jeg har vært så negativ til Strömstadklubben tidligere, og det 
skyldes at jeg har aldri opplevd klubben så "trevlig". 
 
Hvis noen blir fristet til å avlegge et besøk så gå for all del på nettet for de har bare møter annen hver uke, 
og jeg så at de skulle ha bedriftsbesøk om ikke lenge. 
 
Gamle Trapness 

 

Per Brevik Lasse B Lundgaard 

Jan Willy Damsleth Tor Lystad 

Jens Grønnerød Arne Nielsen 

Ivar Haug Per Frode Rismark 

Ole-Kristian Laengen Thor Otto Trapness 

Rune Larsen Jørgen Winsvold 

7/2 14/2 21/2 2/3 (28/2) Snitt 

80,6 66,7 65,7 69,4 70,6 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt Jan Feb. Mars Apr. Mai Juni 

69,5 79,7 71,8 82,5 71,4 74,9 74,9 70,6     




