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Yrkeskomiteen. 
 
En stor del av Rotary's ide, er å sørge for å ha 
medlemmer med forskjellige yrker. På den måten 
får vi mennesker med forskjellig fagbakgrunn. 
Denne forskjelligheten er positiv, siden vi på den 
måten får kompetanse på mange forskjellige 
områder, samtidig som vi får mulighet til å knytte 
kontakter med andre i alle deler av verden 
gjennom våre yrker. 
 
Med et samfunn i endring, vil mange yrker 
forsvinne (salmaker, sjømann, sjauere, postbud, 
m.fl.), mens andre yrker oppstår. Har du f. eks. 
hørt om «kuriositetslærer»? Det er en som 
underviser i hvordan vi skal bli nysgjerrige og 
åpne for nye ideer og impulser. 
 
Forskere forutsier at Nanoteknologi får  
bruksområder som spenner fra medisin til 
elektronikk, i tillegg til nye former for 
energiproduksjon. Nanomedisin vil sannsynligvis 
være skreddersydd hver enkelt pasient, en jobb 
som neppe kan automatiseres med det første.  
Genetiske rådgivere vil få jobben med å hjelpe 
familier til å ta avgjørelser om deres fremtidige 
barn i forhold til tilgjengelige genetiske 
teknologier. Om noen år vil det ikke være 
overraskende om egne «dronepiloter» kan leies 
inn for kommersielt eller privat bruk. 
 
Høy moral og god yrkesinnsats vil uansett 
utvikling stå høyt som Rotary's mål. 
 
«Yrkesinnsatsprisen» er en pris jeg leste om i 
Karmøy Vest Rotaryklubb. Den skal være en 
påskjønnelse for fremragende yrkesinnsats og 
høy moral. Den skal oppmuntre bedrifter og 
enkeltpersoner til videre yrkesinnsats, og den 
kan tildeles personer, organisasjoner eller 
bedrifter med eller uten tilknytting til Rotary. 
Kanskje en ide for oss også? 
 
Ole Enger 
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Møteprogram: 
 

Nov.  

07.11 HELFO v/ Ole Trapness 

14.11 2.runde klubbmesterskapet i Quiz + 3 min 

21.11 RF – komiteen - Per Frode 

28.11 VM i orientering 2019 v/ Per Bergerud 

 
 

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

Styret: 
President: Einar Gundersen 
Innk. President: Per Inge Magnusen 
Sekretær: Ole Kr. Laengen 
Kasserer: Rune Larsen 
Past President: Morten Pehrsen 
Styremedlem: Jørgen Winsvold 

Månedsbrevkomité: 
Per Brevik – Per Halvorsen – Arne Nielsen - 
Morten Pehrsen – Søren Pyntlund – Per Chr 
Solberg 
 
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 3. oktober 2018 
 
Møtested: Skjeberg rådhus    
Program: Jan Ove Egeberg: Tiden, mannen og historien  
Møtt i andre klubber: Jens Henrik Westberg i Tune RK 
Tilstede: 79,0 % 
Referent: Per Christian Solberg 
 

Forfatter Jan Ove Egeberg tok oss med på en spennende reise i 
historien sammen med Harald Hardråde. Egebergs bøker er festet i 
historiske hendelser som gjengis med dikterisk frihet. For å belyse 
dette tok forfatteren utgangspunkt i noe som skjedde i hans 
barndom: Han likte å fortelle. Hans morfar responderte en gang på 
hans fortellerglede med å si at han kom til å bli statsminister fordi 
han ikke alltid snakket sant! Jan Ove ble ikke statsminister, men 
journalist og forfatter! 
 
Vikingtiden er rammen om fortellingen hans. Det er ulike 
oppfatninger når denne skal tidfestes. Egeberg gjorde gjeldende at 
en naturlig start er vikingenes angrep på klosteret Lindisfarne i det 
nordøstlige England i 793.  Avslutning med slaget ved Stamford 
bridge i 1066. I denne tiden reiser skandinavene ut i hele verden, 

også kvinner. Noen reiser på plyndringstokt og reiser hjem igjen.  Andre bosetter seg i landene de 
kommer til og grunnlegger byer. De reiser vidt og brett. Svenske vikinger krysser Østersjøen og 
grunnlegger Kievriket i Russland og reiser videre inn i Svartehavet til Konstantinopel. Dansker og 
nordmenn reiser til Vesterhavsøyene, England, Irland, Frankrike, Spania, Italia ja helt til Egypt. I 
møte med mennesker som bor i disse områdene skaffer de seg ny kunnskap, ikke minst om 
kristendommen slik den kom til uttrykk i Den romersk-katolske kirke med sine røtter tilbake til 
oldkirken og Keiser Konstantin (272-337.) som stanset forfølgelsene av kirken i Romerike. 
 
Kontakten med den kristne tradisjonen gav vikingene viktige impulser som på sikt forandret de 
skandinaviske landene og humaniserte dem. Egeberg kalte derfor vikingtiden også for en 
opplysningstid. De blir delaktig i skriftspråket. Menneskelivet blir på sikt humanisert. Det blir forbud 
mot utsetting av uønskede barn i skogen, slavehold osv. Dette kommer til uttrykk i de forskjellige 
kristenrettene i landet. I en av dem heter det i begynnelsen: ”Dette er opphavet til lovene våre: Vi 
skal bøye oss mot øst og tilbe Kvitekrist.”  Dette konkretiseres gjennom ulike lover som regulerer 
menneskelivet.  
 
Etter en lengre prosess fra Håkon Adelsteinfostre fram til slaget på Stiklestad i 1030 innføres 
kristendommen i landet. Olav Haraldsson vinner ved å tape, et viktig moment i kristen 
martyrteologi som har sine røtter i Kristi død og oppstandelse. Året etter blir han helgenkåret 
ettersom det skjer jærtegn ved graven hans. Inn i denne omskiftende tiden blir Harald Hardråde 
født på Ringerike i 1015. Han var halvbroren til Olav Haraldsson og altså 15 år når slaget på 
Stiklestad fant sted.  
 
Hvem var Harald? Det er sagt at karakteren vår vises gjennom våre handlinger.  Harald er stolt av 
slekten sin – han er stolt og uvøren. Etter nederlaget på Stiklestad rømmer han gjennom Sverige til 
slekten sin i Kievriket til kong Jaroslav.  Derfra går veien videre til Konstantinopel hvor han blir med 
i keiserens vaktstyrke (væringene), som var den bysantinske keiserens livgarde. Det er interessant 
at en norsk konge fikk en så grundig innføring i bysantinsk kultur og teologi som oppholdet i 
Konstantinopel må ha gitt ham.  I følge Snorre var han med i 80 slag. Og han blir svært rik. Han 
vender tilbake til Norge og deler makten med kong Magnus som siden dør og Harald blir 
enekonge. Harald blir bedt om å reise til England for å støtte en av partene i en strid om tronen. 
Her faller han i slaget ved Stamford bridge.  
Jan Ove er som et levende leksikon og han øste av en stor kunnskap som han formidlet på en 
spennende og engasjerende måte. Dette ble en flott kveld for historieinteresserte – også for 
referenten. 



 

Referat fra klubbmøte 10. oktober 2018 
 
Møtested: Skjeberg rådhus    
Program: Guvernørbesøk v /Rune Magnussen 
Møtt i andre klubber: Rune L og Thor Otto i Sarpsborg  
Tilstede: 86,5 % 
Referent: Arne Nielsen 
 
Guvernøren hadde først møte med klubbens President, Styre og Komitélederne. Der åpnet han 
møtet med følgende utsagn: "Distriktet er til for klubbene. Ikke omvendt. Vi skal bidra til at dere 
lykkes i deres arbeide." Deretter gjorde man en gjennomgang av de forskjellige komitéenes 
arbeide, planer og idéer for tiden fremover, hvorpå Guvernør Rune og AG Konrad kom med 
innspill og erfaringer fra egne og andre klubber i distriktet. 
 
President Einar åpnet det ordinære klubbmøtet med å ønske Guvernør og assisterende guvernør 
velkommen til Skjeberg. Deretter overtok guvernør Rune Magnussen ordet og åpnet med å 
fortelle litt om seg selv. Han er medlem i Nannestad Rotaryklubb på 20’ende året. Gift med Grete 
og de har ingen barn eller barnebarn. Opprinnelig fra Drøbak der han er født, men oppvokst ved 
Østensjøvannet ved Lille Langerud. Bodd i Nannestad i cirka 40 år. De reiser mye og kona har 
vært i 75 land, men han var på fotballtur til Brasil og leder med ett land.  
 
Han snakket litt om klubbens prosjekter og er fascinert av prosjektet vi har hatt gående i 
Hafslundsalleen i godt og vel syv år. Han nevnte også Rotary Foundation og at vi har hatt flere 
deltakere ved RYLA "der dere har hatt oppimot to deltakere til tider". Dere høres ut som en meget 
aktiv klubb og har vel noe av det beste oppmøtet av alle de klubbene jeg hittil har besøkt", sa han 
og mente det er viktig å legge stor vekt på kameratskap og gode foredrag. Når det gjelder 
kommunikasjon så er det også en ide å registrere hvor mye tid vi bruker på prosjektene og bruke 
dette i PR-arbeidet. Den enorme innsatsen Rotaryklubbene legger i frivillig arbeidet har en meget 
stor verdi og dette kan godt kommuniseres bedre utad. 
 
En ide han gjerne vil dele med andre er at hans egen klubb deler ut en Paul Harris Fellow til en 
person som har gjort seg veldig fortjent til det under Nannestad-dagene. De bruker bare 10 
minutter på scenen til dette. Og det gir mye god omtale i media. Når det gjelder rekruttering 
mener han at «både menn og damer på 40 år er interessante, men vi kan få like mye glede av en 
person som nettopp har gått av med pensjon." Det er ikke alle som bare vil sitte på senteret og 
drikke kaffe. Er de 62 - 67 så har de fremdeles mange aktive år foran seg til beste for Rotary, 
mente han. Rotary Leadership Institute er også et sted å utvikle nye medlemmer. Dette er ikke 
bare for nye medlemmer, men også de som har vært med en stund kan få noe positivt ut av det. 
 

Guvernøren anbefaler at man å delta på neste store Rotary-
samling i Hamburg i juni neste år. Om man ikke reiser til store 
arrangementer som Toronto i år eller Honolulu til neste år, så kan 
man i hvert fall ta turen til Hamburg som ikke ligger så langt 
unna. Ungdomsutveksling er interessant og bør vurderes som en 
aktivitet i klubben. «Mange sier de er for gamle til å ha en 
syttenåring i huset. Men det ungdommene sier er at det er ingen 
andre enn "besteforeldre" de ønsker som vertskap. De har 
nemlig tid til oss!" Det dere trenger er fire - fem familier (den ene 
er reserve) og noen kroner til lommepenger. Han har som mål at 
alle klubbene skal bidra med 100 dollar per medlem per år til 
Rotary Foundation og nevnte flere måter disse pengene ble brukt 
på for å generere store beløp som man senere vil kunne få igjen 

til egne prosjekter. Der registrerer man også timer som er lagt ned i prosjekter, noe som også 
utgjør store verdier. All ære til fest og kameratskaps-komitéen som hadde laget et utmerket 
opplegg for at guvernørbesøket skulle få en festlig ramme. Utmerkede snitter, kaffe, te og flott 
oppdekning! 



Referat fra klubbmøte 17. oktober 2018 

 
Møtested: Skjeberg rådhus    
Program: Gate- og veinavn i Sarpsborg v /Solveig Rød 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Fødselsdager: Thor Otto 12/10 80 år, Hans Erik 14/10 
Tilstede: 68,4 % 
Referent: Per Halvorsen 
 

Hans Erik introduserte Solveig Rød som er en pensjonert lærer og et ivrig medlem i 

Varteig Historielag. 

Dagen emne: Historien bak gater og veier i Sarpsborg.  

Først på 1840 tallet begynte det å dukke opp 

navn på gater i Sarpsborg området. 

Over hundre gater/veier er oppkalt etter kjente 

personer. En uskreven regel har vært at 

personer som får en gate/vei oppkalt etter seg 

må være død.  

Vi kan dele dem inn i følgende grupper:  

- Navn etter gamle konger 

- Prester, lærere og byfogder. Dette ble særlig 

praktisert i gamle Tune kommune. 

- Grunneiere 

- Tidligere ledere fra Borregaard. Spesielt 

konsentrert rundt Kulås og Opsund. 

- Kjente personer fra siste krig. 

- Sentrale politikere: Stortingsmenn, ministere, 

statsministere 

- Noen vanlige dødelige som hadde utmerket seg. 

- Områdebetinget. Slik det er på Fritzner bakken 

I den senere tiden har ofte gate/veinavnene blitt forankret til stedsnavn, planter, dyr 

og lignende. 

Foredragsholderen hadde et sikkert grep på opprinnelsen til gate/veinettene i store 

Sarpsborg. 



Referat fra klubbmøte 24. oktober 2018 
 
Møtested: Hafslund hovedgård    
Program: Helleristningsvandring i mørket  
Møtt i andre klubber: Ingen 
Tilstede: 58,3 % 
Referent: Morten Pehrsen 
 
Østfoldmuseene og Østfold fylkeskommune inviterte til nattevandring med kveldslysing på 
helleristninger i kulturlandskapet sør for Hafslundparken onsdag 24.oktober. Programkomitéen 
skal ha ros for at kveldens klubbmøte i Skjeberg Rotary ble koblet til det samme arrangementet! 
Det var oppmøte kl. 1900 på gårdstunet på Hafslund hovedgård sammen med nærmere 400 
andre interesserte.  
 

Vi ble ønsket velkommen av Morten Hanisch, 
Fylkeskonservatoren i Østfold. Så startet vandringen gjennom 
Hafslundparken via linde-alléen ned til roten av Norges 
høyeste lerketre. Her startet Lars Ole Klavestad, 
landskapsarkitekt hos Fylkeskonservatoren, sin 
historiefortelling. Han fortalte litt om Hafslund hovedgård med 
den romantiske parken, plassering av gården ved fossen, funn 
av 16 gravhauger i parken, før helleristningsfeltene i fylket fikk 
all oppmerksomhet. Østfold har i dag ca. 800 helleristningsfelt 
fra Krogstadfjorden i nord til Viksletta i sør. Skjebergsletta har 

ca. 150 helleristningsfelt mens Hafslundparken har 10. Fortsatt oppdages det nye felt og senest i 
fjor ble det siste feltet i Hafslundparken oppdaget. 
 

Vi ble lokket videre gjennom parken i tussmørket, måneskinn 
og til lyden av vakker lur-musikk. Med hodelykter, lommelykter 
og to bronselurer, ble det skapt skikkelig trolsk stemning. 
Klang av Oldtid spilte opp flere ganger underveis og 
musikantene kunne også fortelle  litt historikk rundt 
opprinnelsen av sine oldtids-instrumenter. Vi fikk også en 
demo av instrumentenes toneskala.  
 
Så vandret gjengen videre til alle helleristningsfeltene i parken. 
Lars Ole, utstyrt med godt fungerende mikrofon og høyttaler, 
appellerte til store ringer og god stemning siden det kunne bli 

litt trangt om plassen. Som vanlig kunnskapsrik og engasjert og med assisterende lyktebærer, 
gikk han løs på tolking av helleristningene fulle av skip, mennesker, dyr og skålgroper. Hva 
skålgropene egentlig skulle forestille var ikke helt klart for ekspertene. Mesteparten av figurene 
hogd i granitt for ca. 3000 år siden. Noen figurer også hogd på vanskelig tilgjengelige plasser, 
mye mystikk og mange spørsmål fra publikum. 
 
Silje, arkeolog og kollega av Lars Ole, kunne på tampen fortelle litt om vedlikehold av 
helleristninger. Oppmaling med rød farge av figurer var nå på vei ut. Bedre med visualisering ved 
hjelp av lyssetting. Det ble også appellert til at vi som publikum burde unngå å tråkke oppe på 
helleristninger.  
 
Etter nærmere to timer begynte tærne å bli litt kjølige og det var på tide å vende lyskjeglene 
hjemover. Helleristninger, fullmåne, musikk fra bronselurer og proffe folk fra fylkeskonservatoren 
medlemmene av Skjeberg Rotary og de 400 andre som møtte opp fikk en flott helleristningskveld!  
 
 



Referat fra klubbmøte 31.oktober  2018. 
 
Møtested: Skjeberg rådhus    
Program: Sarpsborg - Fredrikstad de siste 150 år   
Møtt i andre klubber: Rolf Juul Strand og Ole Kr. Laengen 
Gjester:  Foredragsholder: Historiker Trond Svandal 
Tilstede: 78,4 % 
Fødselsdager: Ingen  
Referent: Per Christian Solberg. 
 
 

Foredragsholderen utvidet perspektivet fra de siste 
150 år til de siste 1000 år. Det ble en spennende 
reise gjennom de to byenes historie.  Industriveksten 
fra 1850-årene har satt et sterkt preg på begge 
byene, slik vi kjenner dem i dag. Og Sarpefossen er 
sentral i denne utviklingen - også for Fredrikstad 
 
Hellig Olavs grunnleggelse av byen ved fossen er 
omtalt hos Snorre. Det eldste byseglet for Sarpsborg 
er fra slutten av middelalderen og for Fredrikstad 
1610. Sarpsborg var by i 550 år - og en viktig by 
sammen med Tønsberg med bla sete for Borgarting. 
Byen ble også et betydelig senter for handel. I 
historiske dokumenter fra byen finnes flere tyske 
navn som trolig kommer av kontakt med hansa - 
byene i Nordtyskland.  
 
Byen kom under sterkt press under Den store 
nordiske krig og ble ødelagt av svenskene i 1567. Nå 
blir Fredrikstad født. Byens borgere søker kongen i 
København om tillatelse til å flytte byen til Glommas 

utløp. Kongen godkjente flyttingen.  I følge foredragsholderen kan dette ha vært tenkt på før 
byen gikk under i 1567. Den økende handelen krevde en god havn.  Skipene hadde blitt 
større og vanskeligere å manøvrere opp elva til havnen i Sannesund.  
 
Mange av de som bodde i byen var bønder og drev jordbruk på bymarkene i tilknytning til 
byen.  I området rundt Fredrikstad var det større tilgang til dyrkningsareal.  I denne tiden kom 
det også inn store mengder med sild som skulle bearbeides og eksporteres. Dette økte også 
behovet for en god havn. Etter flyttingen kaltes byen fortsatt et par år for Sarpsborg. Siden 
ble navnet Fredrikstad, oppkalt etter kong Frederik som godkjente flyttingen.  Men det gamle 
navnet besto en stund videre.  
 
De første 100 årene var byen fremgangsrik. Bøndene drev bymarkene og velstående 
kjøpmenn drev handel og Europa hadde et umettelig behov for trelast.  Derfor er fossen, 
med sine oppgangssager, fortsatt viktig. Her var landets største sagbruk. Trelasten ble fløtet 
ned til Fredrikstad.  
 
Midt på 1600-tallet blir Fredrikstad en festningsby, bygd etter hollandsk mønster.  Dette ble 
en økonomisk katastrofe for Fredrikstad i 150 år, fram til unionen med Sverige og festningen 
mistet sin betydning. . Dette har sin grunn i at handelen ble redusert fordi ressursene gikk 
med til å betjene festningen.  
 
  



Men hva nå med Sarpsborg? Fredrikstad har i denne tiden ca 1000 innbyggere. Sarpsborg 
blir en forstad til Fredrikstad fram til 1820 da Sarpsborg blir en del av Tune.  Sarpsborg blir et 
livskraftig samfunn med herregårdene og sagene.  Nå kalles også Sarpsborg ”Gamlebyen.” 
Gleng og ”Gamlebyen” blir utgangspunktet for den nye byen Sarpsborg.  
 
I 1815 overtar Paul Trane Borregård. Han utfordrer Fredrikstad og vil eksportere trelast 
direkte fra Sannesund. Han får en skipper til å seile helt opp til Sannesund. Det blir en lang 
strid mellom Trane og Fredrikstad. Politisk har frihandel vind i seilene. Det blir et voksende 
ønske om at Sarpsborg på nytt skal bli kjøpstad. I denne tiden er det bare kjøpstader som 
kan drive handel. I 1839 oppretter unionskongen Karl Johan byen på nytt.  
 
I Fredrikstad blir 1840-50 årene en mørk tid. Festningen har nå mistet sin betydning. Nå 
dukker det opp seriøse forslag om at Fredrikstad skal flyttes tilbake til Sarpsborg. I 1840-50-
årene blomstrer Sarpsborg. Havnen er en av de største i landet. Før 1860 fantes det ikke 
sagbruk i Fredrikstad. Men nå dukker dampmaskinen opp og sagene blir ikke lenger 
avhengig av vannkraft. Dette blir en stor suksess.  Nå blir Fredrikstad ”Plankebyen, ”med 
sine 16 dampsager.  Fredrikstad vokser og Sarpsborg går tilbake. Mange flytter med sin 
kunnskap fra Sarpsborg til Fredrikstad. Det flytter mange mennesker til Fredrikstad og byen 
vokser.  Byens sentrum vokser ikke nevneverdi men det gjør omlandet. Det gror fram flere 
mindre sentra innenfor Fredrikstad som f.eks. Lisleby og det vokser opp en underskog av 
nye bedrifter.  
 
I 1889 kjøpes Borregård opp av briter og det startets celluloseproduksjon.  Dette blir en stor 
suksess og Borregaard utvikler seg til å bli Norges største bedrift.  Nå flytter mennesker fra 
Fredrikstad til Sarpsborg for å få arbeid.  Nå blir nedre Glommaregionen landets største 
industrisenter sammen med Oslo. 
 

Tidlig 1900-tallet er bautaenes tid I Fredrikstad kommer det på plass en bauta av Fredrik 
den 2. og i Sarpsborg Olav den hellige. Man vil dyrke fram byens identitet begge steder og 
her blir også fotballen viktig. I 1957 er Fredrikstad bru ferdigstilt. Man bør ikke bruke ferje 
eller kjøre via Sarpsborg for å komme inn i byen fra østsiden av elven.  
Hvilken by er 1000 år?  Sarpsborg og Fredrikstad er to byer med en historie som er flettet 
sterkt sammen. Sarpsborg har Borregaard og Fredrikstad flere viktige hjørnestensbedrifter 
og en større handelskultur med mange små byer inne i den store. 



Mimresiden 

 

SKJEBERG ROTARY 

Referat fra klubbmøte 26.10.88 

Møteleder: V.P. Jørgen Winsvold 

Tilstede: 20 medlemmer 

Fødselsdager: Ingen 

Besøk i andre klubber:3 medlemmer 

 

Kveldens tema: SVALBARD ER IKKE BARE KULL v/Kåre Vastveit 

Fakta om Svalbard: 

Svalbard, 76 GH2, er en del av Kongerike NORGE. 

Til Svalbard hører bl. a. Bjørnøya, Barentsøya, V-Spitsbergen, 

Nordaustlandet, Edgeøya, Kong Karls Land, Hopen, Prins Karls 

Forland og alle andre øyer, holmer og skjær mellom 74° og 81° N 

og 100 og 350 Ø. 

Norsk privatrett og strafferett og lovgivning om rettspleie 

gjelder på Svalbard når ikke annet er fastsatt. 

Lagmannsrett for Svalbard er lagmannsretten for Troms lagsogn. 

Svalbard administreres av sysselmannen som oppnevnes av Kongen 

og har samme myndighet som fylkesmannen. Han er også 

politimester, Notarius Publicus og hjelpedommer ved underretten. 

Suverenitetsspørsmålet ble avgjort ved Svalbardtraktaten. NORGE 

overtok suvereniteten 14.august 1925. 

Det bor ca. 3000 innbyggere på Svalbardøyene 

Øyene har en utstrekning på 33000 km2 

Sysselsetting: Kulldrift 

Nå også leting etter olje (oljeboring). Gj. snittstemp. - Sommer 

= + 4,5°C Vinter - 10/12°C 

 

Så til Kåres lysbildekåseri. 

Kåres fantastiske lysbilder var hentet fra hans studie-/telttur 

til Svalbard sammen med kona sommeren 1988. Turen var arrangert 

og lagt opp av Den Norske Turistforening. Bildeserien var lagt 

opp som en vandring i reisefølges fotspor med innblikk i 

Svalbards natur, flora, fauna, fastboende og innflytternes 

daglige miljø. 

Turen gikk med bil fra Skjeberg til Fornebu. Derfra med SAS fly 

til Tromsø. Flybytte i Tromsø til Bråthen Safe som har konsesjon 

på Svalbard med landing i Longyearbyen. 2 timers flytur fra 

Tromsø 

Kåre skildret turens alle faser med innlevelse i de fleste 

situasjoner som overnatting i telt, vandring på eller ved 

isbreene, vandring fjell-landskap, fugleangrep, selvstudie, 

studie av reinsdyr, fantastiske planter og fugler, slik bare 

Kåre kan formidle inntrykkene. 

 

Ref. J-R. L. 



Vi takker Arne for et kjempefint innlegg i SA onsdag 31/10 
 

Er med å utrydde polio. 
 
NYLIG BLE verdens poliodag markert, også i Rotaryklubbene i Østfold. I 
mange år har disse klubbene sammen med alle Rotaryklubber verden 
over bidratt i et verdensomspennende arbeide for å utrydde sykdommen 
poliomyelitt. Dette arbeidet har ikke minst bestått i å sette polio på kartet 
og bidra til finansiering av vaksine til ham over hele verden. Hele 2,5 
milliarder barn blir vaksinert! 
 
OLE KRISTIAN Laengen, som er sekretær i Skjeberg Rotaryklubb er 
opptatt av dette arbeidet. Ikke minst etter at han jobbet i Afrika for en del 
år siden. Han forteller at bare i det afrikanske landet Lagos i disse dager 
vaksineres 4,5 millioner barn i alderen 0 til 59 måneder. Denne 
vaksineringen gjøres av team som i tillegg til å bemanne 752 faste 
vaksinasjons-stasjoner også oppsøker markeder, kirker, moskeer og 
folkerike arrangementer. I tillegg går de på hjemmebesøk for å sikre at alle 
de neste 5 millionene barn skal få den viktige dråpen med poliovaksine på 
tungen. 
 
Rotary International's aksjon har gått over en rekke år og etter hvert har 
en rekke kjente størrelser meldt seg på både med støtte og finansiering av 
vaksinene. Mest kjent er kanskje en av de to grunnleggerne av Microsoft, 
Bill Gates, som har bidratt med enorme beløp fra sin stiftelse Bill & 
Melinda Gates Foundation. 
 
POLIO ER en sykdom som i hovedsak rammer barn under 5 år. Den er 
også kjent som poliovirus fordi den smitter fra person til person, typisk 
gjennom forurenset vann. Den angriper nervesystemet og kan i noen 
tilfelle lede til lammelse. Det finnes ingen kur for å bli kvitt sykdommen når 
den først har rammet, men heldigvis finnes det en effektiv vaksine. Det er 
denne vaksinen Rotary nå bidrar til å finansiere og spre verden over. 
Resultatet av kampanjen er at man i disse dager ser ut til at polio snart er 
utryddet verden over. Nå er det bare tre land igjen i verden som fremdeles 
har polio-smitte. Totalt har vaksine-kampanjen redusert antallet 
poliorammede med 99,9 prosent siden 1988. 
 
ARNE SIGURD ROGNAN NIELSEN  
Skjeberg Rotaryklubb 

 



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte oktober 

  

  

  

  

  

 
 
 
  

 

 

 

Årets største? 

Den vanlige krabbetypen her til lands, Taskekrabben er til nå ikke blitt  
offisielt målt til mer enn 26,5 cm. 
 
Jeg beklager at mitt eksemplar bare målte 23 cm og veide 1,2 kg.  
Klørne var større enn knyttneven min. 
 
Den ble tatt i krabbegarn ved Granholmen i Løkkevika. Jeg fikk 31 krabber totalt. 
Klubbens ivrigste fisker: Thor Otto 

 

 

Per Brevik Per Frode Rismark 

Einar Gundersen Rolf J Strand 

Steinar Kjuus Thor Otto Trapness 

Ole Kr. Laengen Jørgen Winsvold 

Kjell Lunde  

3/10 10/10 17/10 24/10 31/10 Snitt 

79,0 86,5 68,4 58,3 78,4 73,0 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 

66,6 70,5 73,0    




