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Kjære Rotaryvenner! 
 
Året som president har vært en lærerik og 
spennende reise! Lærerik på mange måter fordi 
presidenten deltar på mange samlinger, møter 
representanter fra distriktet, møter presidenter 
fra andre klubber og møter mange engasjerte 
rotarianere. Man får en mer inngående og dypere 
forståelse av hvor omfattende Rotary's 
organisasjon egentlig er. Spennende fordi 
presidenten er øverste myndighet i klubben, skal 
lede alle klubbmøter, skal inspirere medlemmene 
samtidig som man må respektere at Rotary 
Skjeberg drives på frivillig basis. Rollen som 
president er personlig utviklende og kan absolutt 
anbefales! 
 
Det er jobbet godt internt i klubben dette året. Vi 
har hatt et godt og variert møteprogram, og  
”festkameratene” har lagt til rette for et trivelig og 
vennskapelig miljø. Endelig har vi fått vår egen 
brosjyre/folder og klubbens omdømme er tatt 
vare på i lokalpressen. Lovverket er revidert og 
en strategiprosess er gjennomført. Det var en 
entusiastisk gjeng som møttes under idé-
dugnaden, og det manglet ikke på gode forslag 
om hvordan klubben skal se ut om 3 år. Seansen 
ble videofilmet og guvernøren har bedt om 
tillatelse til å legge den ut på distriktets 
hjemmeside. Vi har god grunn til å være stolte 
som medlemmer av Skjeberg Rotary!  
 
Ekstra hyggelig i år var det å dele ut en fortjent 
PHF til Jim. Benytter anledningen til å takke alle 
styremedlemmer og alle komitéledere for solid 
innsats. Ønsker påtroppende president Einar 
Gundersen og hans nye styre lykke til i 
Rotaryåret 2018/2019 med mange muligheter og 
noen utfordringer ☺  
 
GOD SOMMER! 
 
Morten Pehrsen 
President 
 

 
Nr. 11 Årgang 42 
Juni 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprogram: 
 

Juli Møtefri 

01.08 Sommermøte på hytta til Ole Kr. Laengen 

08.08 Sommerminner hos Jens og Anna 

15.08 Ikke fastsatt 

22.08 Ikke fastsatt 

29.08 Ikke fastsatt 

 

NB! Avhengig av været, byttes de to første møtene! 

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 6. juni 2018 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:   Innk. President Einar H Gundersen 
Fødselsdag:   Stein Juliussen 4/6 
Tilstede:   75,7 %  
Referent:    Herleik Rønningen 
 

Presidenten åpnet kveldens møte og minnet om påmelding til: 

Rotary Leadership Institute (RLI) 1. sept. Frist før sommerferien.  

Business Network 7. Juni I Råde. Minnet også om årsfest og tur «ut i det blå.» 

Ordet gikk så til påtroppende president Einar som gikk gjennom sine planer for 

Rotaryåret 2018/19 etter mal fra KPM. Referenten tar med noen hovedpunkter da 

KPM en blir lagt ut på interne sider etter styrebehandling.. 

Strategi og ledelse. 

Club Visioning Workshop ble utført I februar 2018. 

Lovendringer ble diskutert på klubbmøte 30. mai. Ytterligere endringer vil bli gjort og 

vil deretter bli forelagt styret for godkjenning senere. 

Opplæring. 

Ansvarlig for klubbens opplæringsarbeide: Eget prosjekt. 

Beholde og rekruttere nye medlemmer. 

Status: 39 aktive og 3 æresmedlemmer. 

Mål for Rotary året: 41 medlemmer. Snittalder: 72 år. Yngre medlemmer må 

rekrutteres. Våre nye landsmenn og kvinner er velkomne i klubben. 

Serviceprosjekter – TRF. 

Av lokale prosjekter ønsker innkommende president at vi setter opp en Rotarybenk 

på utvalgte steder. Einar viste bilde av tiltenkt benk med en plate med Skjeberg 

Rotaryklubb innfelt. Antall benker og utplassering diskuteres. Klubben har egen TRF 

komite. Forsøke å styrke båndet til vår vennskapsklubb i Strømstad. Ingen deltakere 

fra klubben til Convention eller andre internasjonale Rotaryaktiviteter. 

Ungdomstjeneste. 

Ansvarlig er Rotary Fundation komite. Ønsker å invitere RYLA deltakere til foredrag i 

klubben gjerne sammen med foresatte. 

Omdømme og kommunikasjon. 

Pågående dugnad front-alleen til Hafslund Hovedgård fortsetter. 

Klubben har utarbeidet en egen folder for utdeling til interesserte. 

Web siden er flott og bør betjenes av 2 medlemmer. Ny Rotary logo innarbeides. 

Profileringsartikler vi bør satse på diskuteres. Ønsker ekstra bidrag – frivillig – til RF 

og polio pluss. Se e post fra sekretær 7. juni med opplysning om skattefradrag og 

hvor bidrag kan sendes. 



Jim Johansen ble hedret med Paul Harris Fellowship for sitt arbeide for 

klubben. 

Presidenten og et enstemmig styre har valgt å utdele PHF til Jim Johansen med 

følgende begrunnelse: 

Paul Harris Fellow Recognition 

“En Rotaryklubb kan hedre en rotarianer eller ikke-rotarianer for sitt ekstraordinære 

virke i Rotary, eller for sitt samfunnsgagnlige arbeid. Utmerkelse Paul Harris Fellow 

(PHF) kan bare gis til enkeltpersoner, ikke til organisasjoner eller bedrifter.”  

Jim ble medlem av Skjeberg Rotaryklubb i 1994, dvs. 24 år i klubben, var president i 

2004/2005, har hatt diverse verv i klubben, er leder for TRF-komitéen inneværende 

Rotary-år 

Men det er først og fremst som initiativtager og historieforteller under klubben sin 

årlige dugnad i Hafslund-alléen at Jim har utgjort en forskjell. Jim har ordnet med alt 

det praktiske; organisering, planlegging, kyndig veiledning, tilrettelegging med 

redskap, maskiner, innkjøp av lindetrær, gressfrø inkludert vanning siden 2012.  

Før den tid så var det Bjørnstad skipet hvor veien frem ble ryddet og området rundt 

vedlikeholdt. Da var det greit med en gartner i rekkene. 

I sitt profesjonelle og yrkesaktive liv har Jim satt synlige spor etter seg, først som 

kommunegartner i Tune kommune deretter som park- og idrettssjef i Sarpsborg. Bl.a. 

park-anlegget rundt Tunevannet, eller bedre kjent som” Landeparken”.  

Dette er i tråd med Rotary's idealer, å bruke sin yrkesmessige bakgrunn til å gagne 

andre og utgjøre en forskjell (som vår RI president har uttrykt det i” Making a 

difference”).  

 

 

 

 



Referat fra klubbmøte 15. juni 2018 
 
Møtested:    Rorbua Høysand 
Program:   Sommerfest med presidentskifte  
Fødselsdag:   Jim Johansen 15/6 (80 år!) 
Tilstede:   48,7 %  
Referent:    Per Brevik 
 
Årets sommerfest/årsmøte var lagt til Rorbua i Høysand. Festkledde Rotarianere med ledsagere 

møtte opp til et festlig dekket bord og en egen stolrekke for å sitte på under den første delen av 

møtet. President Morten ønsket velkommen til et kort møte der han fortalte at han hadde vært 

hos Jim med blomster for å gratulere med 80 -årsdagen. 

Spesielt hyggelig var det at Bodil Lied var med oss, og hun takket 

også for innbydelsen. Hun syntes det var fint å hilse på noen av de 

"gamle kjente".  

I fravær av sekretær Ole Kristian, leste Presidenten opp 

årsberetningen. Et fyldig og svært variert program det siste Rotaryåret 

og en rapport klubben kan være stolt av. 

Kveldens vært, Per Sundby fikk deretter ordet for å gi noen praktiske 

opplysninger og håpet at alle ville hygge seg med ferske reker, (takket 

være Jørgen). 

Kveldens toastmaster, Steinar K, ledet oss igjennom kvelden med stø hånd og hadde også 

noen artige historier på lur. Sangene kom etter tur og det var spesielt hyggelig at en av sangene 

var laget av Per Lied, noe Bodil satte veldig pris på. 

Tradisjonen tro var det oppsummering av Presidentens år og bytte av 

kjedet. Morten og Einar hadde noen betraktninger om det siste året 

og det nye Rotaryåret som ligger foran oss.  

Jørgen kunne fortelle litt om reka's livssyklus og at kveldens reker 

var fanget samme dagen, noe alle merket. Rekene var aldeles 

nydelige og alle fikk mer enn nok å spise. 

Etter en del rydding ble det servert kaffe og kransekake med en liten 

Cognac til de som ikke kjørte bil. Det hele ble avsluttet gradvis fra 

22.30 og utover. Vi takker festkomitéen for en hyggelig aften. 

 



Referat fra klubbmøte 20. juni 2018 
 
Møtested:    Hafslund H. gård / Tjärnö Marina Laboratorium! 
Program:   "Ut i det blå" 
Fødselsdag:  Øistein Brodal, Ole Kr. Laengen og Per Chr. 

Solberg 16/6. Per Andersen 20/6 
Tilstede:   68.6 %  
Referent:    Arne R Nielsen 
 
Dagens møte startet med oppmøte på parkeringsplassen ved Hafslund Hovedgård, der det stod 
en buss og ventet på medlemmene. Agendaen var ukjent og topp hemmelig. Spenningen var stor 
da klubbens medlemmer sank ned i setene og spente på seg sikkerhetsbeltene. 
 
Dagens tema var «Ut i det blå» - godt planlagt av vårt supre fest- og kameratskapsteam! 
 
Undringen ble stor da vi forstod at vi skulle over den nye Svinesundbrua. Og for undertegnede 
referent ble det ekstra interessant da min Rotary-fadder som ved min side satt, kunne fortelle at 
han hadde forrettet Gudstjeneste midt utpå broen i forbindelse med åpningen av brua. Tenk det – 
en messe midt mellom himmel og hav! 
 
Bussen førte oss videre ned mot Strömstad og svingte av ved brannstasjonen, forbi gymnaset og 
videre sørover. Da våknet hjernene og idéene til noen av oss i bussen: Aha, vi skal til Tjärnö 
Marina Laboratorium! Og dit kom vi etter en rekke krokete svinger og høye broer i et utrolig vakkert 
landskap.  
 

Tjärnö Marina Laboratorium sorterer under Göteborg 
Universitet og er en av deres tre marine forskningsstasjoner. 
Spesialfeltet ved Tjärnö er havet og det marinbiologiske 
miljøet i Koster havet og opp mot norskegrensen. Havet 
sørover er betjent av to andre og mindre 
forskningsstasjoner. 
 
Et spesialområde man forsker på ved Tjärnö er tang og tare 
– spesielt hvordan man kan dyrke denne og utvikle både 
mat og hente ut stoffer til både kjemisk og medisins bruk. 

Man dyrker tang og tare både i tanker på land og i sjøen. Flere av deltakerne fikk smaksprøver på 
flere typer tang og tare – og om jeg skal si det selv – så smakte det sannelig ikke verst. Men så 
har jeg også tidligere spist fiskesuppe ved Vertshuset Skarven i Tromsø, der du finner små, 
grønne biter av tang i suppa. Enkelte av oss fikk med oss hjem et lite hefte med matoppskrifter der 
tang og tare utgjorde en viktig ingrediens. 
 
Tang og tare i tørket form er fint både i supper og salater. Tørket kan man lage pulver av den og 
brukes som en ypperlig smaksforsterker. Til og med en god varm kopp te kan man lage seg av 
den. OBS! For den som liker single malt skotsk whisky kan jeg gjøre oppmerksom på at 
brenneriene på vestkysten av Skottland benytter tang i produksjonen – under røkingen. 
 
Hele 60 personer arbeider ved Tjärnö og stasjonen er i virksomhet året rundt. Stedet har sitt 
utgangspunkt i et gammelt sjøpensjonat og ble grunnlagt i 1963. Sammen med 



forskningsstasjonen i Kristineberg disponerer man også tre havgående fartøyer som benyttes til 
innhenting av forskningsmateriale; tang, tare, fisk og sjødyr av ymse slag. Man anslår at det er ca. 
6.000 arter av marint liv i havet langs Västkusten og det er derfor ikke til å undre at store deler av 
havet er et beskyttet naturreservat. 
 
Forskningsstasjonene i Tjärnö, Kristineberg og Göteborg (der universitetet er) benytter også 
kabelstyrte undervannsfartøyer med kamera og prøvesamlere. Nå har de imidlertid bestilt et 
selvgående seks meter langt undervannsfartøy til 25 millioner kroner fra norske Kongsberg. Dette 
fartøyet kan forhåndsprogrammeres slik at det navigerer selv og utfører oppdragene. Rekkevidden 
er opptil 10 mil og etter endt oppdrag vender fartøyet selv tilbake til stasjonen! 
 
Stasjonen i Tjärnö her tre hovedoppdrag:  
 

• Utdanning av marinbiologer der deler av utdanningen foregår på Tjärnö og resten ved 
universitetet i Göteborg. 

• Forskning på tre hovedområder 
o Marin evolusjonsbiologi 
o Marin kjemisk biologi 
o Fiske og vattenbruk 

• Utadvendt virksomhet med informasjons-virksomhet, akvarium, seminarer, konferanser 
(også internasjonale) og som sommeren også Barnas Laboratorium som går hver onsdag 
og torsdag fra juli til august. 

 
To veldig kunnskapsrike og hyggelige marinbiologer guidet oss rundt og hold korte og informative 
forelesninger for oss. Takk til marinbiologene Martin Larsvik og Bo Johannesson. 
 
Fordi vår kjære avtroppende president vil befinne seg i Florida når sesongens siste møte går av 
stabelen i neste uke, ble han tildelt en hyggelig og hjertevarm applaus! Vi ønsker ham god 
sommer der over dammen og takker for topp innsats! 
 

  Noen fikk prøve seg på "hummerklämman", men hummeren vant! 
 

 
 



Referat fra klubbmøte 27. juni 2018 
 
Møtested:    Hos Jens Grønnerød 
Program:   Protokolloverrekkelser 
Fødselsdag:  Brynjulv Kjenstad 
Tilstede:   75,7 %  
Referent:    Jens Henrik Westberg 
 

 
Møtet startet med jordbær, is og kaffe. At det var populært syntes på mengden som gikk 
med.  Innkommende president ønsket velkommen og første komite ut var 
programkomiteen.  
 
Hans Erik Pedersen leverte til Kai Brandstorp og leste fra protokollen blant annet at han 
var svært fornøyd med samarbeidet i komiteen. 
 
Neste komite var prosjektkomiteen hvor Ivar Haug hadde vært leder. Ivar hadde forfall 
men hadde alt gitt protokollen til Kjell Lunde.  Av prosjekter kan nevnes at 
opplysningstavler for Skjeberg og Ullerøy kirker er klare, Ingedal og Hafslund kirker står for 
tur. Videre vil Skjeberg RK prøve å få satt opp sittebenker i resirkulert plast for å profilere 
klubben. 
 
Fest og kameratskapskomiteens leder Per Sundby overleverte til Jørgen Winsvold. Per 
uttrykte en spesiell takk til Jens B. Grønnerød for å stille møtelokale til rådighet når 
Skjeberg RK trengte det. 
 
Omdømmekomiteens leder Per Brevik overrakte protokollen, som hadde vært med fra 
starten i 1975, til Arne Nilsen. Per uttrykte at han hadde savnet innspill fra medlemmene til 
månedsbladet vårt. 
 
Rotary Foundation komiteens leder Jim Johansen overrakte protokollen til Per Frode 
Rismark. Det ble nevnt at vi hvert år har en RYLA kandidat som i år var Martine Øby 
Strand. Videre ble det påpekt at vi bør overføre en sum til Rotary Foundation hvert år. Det 
har ikke blitt gjort de siste årene. 
 
Medlemskapskomiteens leder Per Halvorsen overrakte protokollen til Ole Enger. 
Komiteens medlemmer har kommet med innspill på hvordan vi kan øke medlemstallet 
men har fått dårlig respons. Medlemstallet har stått på stedet hvil. 
 
 Årsberetningen for klubben ble lest av sekretæren Ole Kristian Laengen. Blant annet 
hadde klubben en gjennomsnittlig møteprosent på ca. 70% i Rotaryåret. Det synes vi er 
bra. Styret skal ha takk for tiltakene for å vitalisere klubben og legge til rette for stor 
aktivitet. 
 
Det obligatoriske årsmøtet ble avholdt på ca. 3 min med Rune Larsen som dirigent. 
Stor takk til Anna og Jens B for jobben før og etter møtet. 



Utklipp fra Rotary Norden 1988 

ROGER ER 80 ÅR! 



Mimresiden 
 

MØTE 1. JUNI 1988 

Møtested : O.L. Mat A/S Odd Lande 

Til stede: 25 medlemmer og i gjest 

 

Presidenten opplyste at loddsalget var blitt en suksess med brutto salg på 

kr.19.500. Dette skulle gi ca. kr. 14.000 til Polio Plus. Vinnerloddet er 

solgt av Martin Kolberg. 

Klubbens egen Odd Lande hadde denne kvelden invitert til det nye bygget 

for firmaet av samme navn. Beliggenheten er Kampenes Industripark i 

Skjeberg. 

Orientering og guiding ble ledet av firmaets unge, dynamiske direktør Erik 

Lande. Han ledet oss rundt i et bygg på 3.500 m2, som var så nytt at 

maling-lukten nesten hang igjen enkelte steder. 

Vi fikk se eksempel på at det går an å bygge moderne, funksjonelt og flott 

uten at det virker unødvendig prangende og overdådig. 

Totalt har flyttingen kostet ca. 35 mill. kr., men så har man nå endelig 

god plass til de 45 ansatte, 15 lastebiler og omsetningen på 120 mill. kr. 

Etter omvisningen slappet vi av med kaker og Yog-Ice (Yoghurt-is med få 

kalorier, men veldig god) i en lekker kantine, hvor Erik Lande ga en 

generell orientering om firmaets utvikling og drift. Han ble assistert av 

umotiverte innspill fra Roger og Odd. 

 

Vi takker Odd Lande for en hyggelig kveld og ønsker firmaet lykke til i 

fremtiden.  

 

B. E. Th. 

 

 

Referat fra klubbmøtet den 29.06.88. 

Møteleder: Presidenten 

Program: Året som gikk. Komiteformennene orienterer. 

Gjester: Olav Eriksen og Leif Haugan, begge Oslo R.K.  

Gratulasjon til Brynjulf Kjenstad. 

 

Presidenten uttalte at det som kjent var siste gang i hans 

presidentperiode at han ledet møte. Han kom også inn på en del av det som 

hadde skjedd i klubben av saker i løpet av Rotary-året. Han nevnte 

koselige møter med 

• diverse kåserier, møter med ost og rødvin og spekemat og øl, Han 

nevnte også klubbens innsats i forbindelse med 

• Rotary Plus hvor vi har samlet inn 25000 kroner. 

Av viktige beslutninger i Rotaryåret nevnte han røykeforbud på våre 

ukentlige møter. 

Presidenten ønsket den nye klubbledelsen lykke til med det nye Rotaryåret. 

Vår kjære gjest Olav Eriksen fikk ordet og bad om å få overbringe en 

hilsen til klubben fra vår Rotaryvenn Kristian Lange. 

 

Deretter ble protokollene fra de enkelte komiteer overlevert til de nye 

komiteformenn. 

Ved møtets slutt overleverte presidenten kjedet til den nye vise-

presidenten med anmodning om at han skulle levere det videre til 

påtroppende president Svein Arne Bergh. 

 

Red. 

 

 



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte juni 

  

  

  

  

  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Skjeberg Rotaryklubb med egen stand på Frimarkedet i Høysand. 

Flott reklame for klubben og en pen omsetning iflg. Ole 

Takk for god innsats i varmen! 

 

GOD SOMMER! 

Per Brevik Brynjulv Kjenstad 

Ole Enger Per Sundby 

Jens B Grønnerød Thor Otto Trapness 

Hans Kr. Guslund Jørgen Winsvold 

  

6/6 15/6 20/6 27/6 Snitt 

75,7 48,7 68,6 75,7 67,2 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 

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

Jan Feb. Mars Apr. Mai Juni Snitt Snitt 2017-18 

74,9 70,6 62,9 72,4 63,4 67,2 68,6 71,7 


