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ROTARY – VEIEN VIDERE 
 

Dette månedsbrevet er litt spesielt for meg. Jeg har 
nå startet mitt presidentår i Skjeberg Rotaryklubb 
etter bare fem år som medlem. Jeg var temmelig 
overrasket da Morten spurte, og gjorde 
oppmerksom på mine hjemlige forhold, som blant 
annet gjør at jeg ikke vil være borte fra min kone 
mer enn tre timer. Da dette var akseptert kunne jeg 
jo ikke gjøre annet enn å takke ja. Bare så det er 
sagt; jeg er meget beæret og også ydmyk overfor 
denne oppgaven. 
Som mange av dere har hørt, så var jeg på to møter 
i Junction City Rotary Club i Kansas denne 
sommeren. Dette er en meget gammel klubb, 
chartret i 1917, og har ca. 40 medlemmer, både 
damer og herrer. Det mest berømte medlemmet var 
vel i sin tid General Patton, og som amerikanere 
flest er klubbens medlemmer stolte av sin nasjon og 
dens historie. Klubben har ikke møteplikt, og er inne 
i en prosess hvor en halvering av møtefrekvensen 
diskuteres. 
Dessverre har også denne klubben problemer med 
medlemsfrafall og vanskeligheter med å få nye 
medlemmer, akkurat som her i Norge. 
Kjære Rotaryvenner, vi er faktisk helt nødt til å 
«stikke fingeren i jorda» og innse at alt er ikke som 
før. Verden forandrer seg, og skal vi henge med på 
utviklingen må også Rotary forandre seg. Som 
slagordet til Rema 1000 synes også jeg at det enkle 
ofte er det beste, og jeg har bestandig vært av den 
mening (i bedriftssammenheng) at for mange møter 
er et sykdomstegn. Når en i tillegg blir overlesset 
med et til dels komplisert byråkrati fra både distrikt 
og internasjonalt, ligger det en fare i at hvis dette tar 
overhånd vil det rett og slett drepe entusiasmen og 
gleden av å være rotarianer. Dette økende 
byråkratiet er imidlertid også en del av utviklingen, 
så vi må gjøre det som er nødvendig for å tilpasse 
oss til situasjonen. 
Vi skal selvsagt være stolte av å være en del av 
Rotary og alt det fantastiske organisasjonen står 
for, og derfor må vi blant annet yte vår andel til 
Rotary Foundation uten å skape vanskeligheter. 
Lokalt må vi jobbe for å øke kjennskapen og 
omdømmet til klubben, og virkelig gjøre en innsats 
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Møteprogram: 
 

Sept.  

05.09 Politireformen og kriminaliteten i S. borg  
v/Kjetil Lunde 

12.09 Pratemøte m/3 min. og quiz. Lagkonkurranse 

19.09 Norsk gjenvinning 

26.09 Senior-ego foredrag v/ Thor Otto 

 
for å vise hva vi står for, og dermed rydde av veien 
feiloppfatninger og rene misforståelser. 
Vi har engasjerte medlemmer og gode komiteer, så vi 
burde ha alle forutsetninger for å lykkes 
Jeg ser fram til et positivt og morsomt samarbeid dette 
året, og sier tusen takk for tilliten. 
Einar Hals Gundersen 
President 2018-2019 

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   
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Referat fra klubbmøte 1. august 2018 
 
Møtested:    Hytta til Ole Kr. Laengen 
Program:   Sommermøte 
Fødselsdag:  Rolf J Strand 4/7, Per Halvorsen 11/7 (75), Ivar Haug 23/7 

Møtt i andre klubber: Lasse B Lundgaard i Welshpool 
Tilstede:   51,4 %  
Referent:    Per Brevik 
 

Ole Kr. Tok imot oss barbent og i shorts på denne varme 
sommerkvelden. Hytta var vel mer et lite hyttetun flere uteplasser, små 
bygninger og svømmebasseng på 8000 liter! 
 
Bordet var dekket og etter hvert ble vi orientert om våre presidenter som 
hadde annet å gjøre denne kvelden. Pres. Einar var i USA, Past Pres. 
Morten var på sjøen og Innk. Pres. Per Inge var heller ikke der. 
 
Ole Kr. minnet om Distriktskonferansen med påmelding senest 13/8. 
 
Så var det servering, og hvilken servering. 
 

Nydelig sjokoladekake, krem, sitronkrem, karamellkrem og bringebær som smakte aldeles 
utmerket sammen med en kopp kaffe. 
 
Etter kaffekos og prat, ble vi vist rundt på eiendommen og en liten titt inn i den store hytta 
som Ole Kr. har gjort til en flott sommerbolig med alle bekvemmeligheter. 
 
Vi takker for en hyggelig kveld og sender en spesiell takk til fruen som sikkert hadde laget 
mesteparten av det gode måltid. 
 
 



Referat fra klubbmøte 8. august 2018 
 
Møtested:    Hos Jens Grønnerød 
Program:   Sommerminner 
Møtt i andre klubber: Thor Otto Trapness i Strømstad (bomtur) 
Tilstede:   51.1 %  
Referent:    Arne S Nielsen 
 
Jørgen Winsvold vikarierte som president. 
Hans Erik Pedersen vikarierte som sekretær. 
 
Sesongens andre møte var hos Jens som serverte kaffe og kringle og som sedvanlig sitt gode humør 
som den utmerkede vert han er. Dagens tema var sommerminner og da med bidrag fra de som har noe 
å bidra med. 

 
Per Halvorsen fortalte om ungdommens mange turer på sykkel, scooter, 
haiking og med egen bil til land som Danmark, Tyskland og Frankrike. 
 

Jens fortalte litt om hvordan varmen og tørken i sommer 
hadde innvirket på gårdsdriften. Det er ingen tvil om at 
kornproduksjonen er halvert fra året før. Og likeledes med 
fôrmangelen til dyra. Man har importert for fra Island, men 
det er på langt nær nok. 
 
Grønnsakene har hatt gode forhold i sommer og Øystein 
Brodal meldte at han hadde aldri hadde fått så store 
poteter som i år. Det avstedkom følgende kommentar: De 
dummeste bøndene får de største potetene. 
 
Tor Otto Trapness hadde nettopp kommet hjem fra 

Hurtigruta. Fløy fra Gardermoen og til Kirkenes der vi startet 
turen med Hurtigruten. De ble plassert ved et fast bord 
sammen med et norsk par og det viste seg at han var tidligere 
samferdselsminister og nå var han direktør for Vegvesenet. 
En fantastisk tur! 
 
Øystein Brodal ville slå et slag for teltlivet og ikke bare sånne 
flotte ferier. Vi har en båt på en henger og kjører gjerne til 

Stora Le og setter den ut og drar nedover slusene. I Lennartsfors 
kom vi til en campingplass med faste gjester med vogn og 
spikertelt.  
 
Arne fortalte litt fra Nord-Norge og hans opplevelser med               
Hurtigruta, Nordlandsbanen og livet på Helgeland. 

  Jens Henrik hadde vært i Loen og kjørt den nye taubanen. 
Fantastisk opplevelse, kan anbefales til alle som liker høyder. 

 
Kai Brandstorp fra Programkomiteen opplyste at også neste møte blir igjen hos Jens Grønnerød, da 
presidenten vil fortelle om sin reise i Kansas, pluss at vi kanskje skal ha en quiz. Møtet om budsjett og 
regnskap blir da møtet etter det og blir på rådhuset i Skjeberg. 
 
Programkomiteen mener også at vi bør ha et møte om Rotary Foundation, et møte på hovedgården og 
gjerne et møte om Omdømme-problematikk. 



Referat fra klubbmøte 15. august 2018 
 
Møtested:    Hos Jens Grønnerød  
Program:   Klubbmøte  
Fødselsdag:   Ingen   
Møtt i andre klubber: Ingen 
Tilstede:   67,6 % 
Referent:    Søren Pyntlund   
 

President Einar åpnet møtet hos Jens og Anna. Alltid veldig 
hyggelig å være på besøk hos Jens og Anna som sørget godt for 
oss. Et bra vertskap. 

Presidenten fortalte om en innlevelsesrik tur til Junction City, 
Kansas i USA i hvor hans datter og famille bor. Einar har vært på 
2 Rotary møter i Junction City hvor han møte veldige gjestfrie 
rotarianere. Junction City Rotary Club ble chartret i 1917 og har 
dermed eksitert i mer enn 100 år. Der er ca. 50 medlemmer. 
Klubben er velbemidlet. Møter i Junction City Rotary City 
avholdes hver tirsdag til lunsj.  

Junction City har ca. 23 000 innbyggere og ligger i nærheten av US Army basen Fort Riley. 
Denne basen er imponerende stor og huser til daglig ca. like mange mennesker som i 
Junction City. Det kan vist ta opptil en time å kjøre hele veien rundt om basen.  

 

 

 

 

 

George A Custer er en stor kjendis i Junction City som har vært tilknyttet Fort Riley. 

Underveis som presidenten fortalte om sin tur til Junction City måtte medlemmene tåle 
tilsnakk fra presidenten :-) Einar dro med hjem "en lille hundevalp", grand danois på 34 kg 
til Norge.. De kjørte i bil fra Kansas til New York for å gjøre turen mest mulig behagelig for 
mennesker og dyr. Til stor morskap for forsamlingen, frabedte presidenten seg dog å 
bruke Per Løkkevik til mat til hunden da denne maten var gått ut på dato… Lovet 
presidenten å føre dette inn i referatet som hermed er gjort :) 

Underveis i møtet kom der mange gode innspill fra de øvrige medlemmer. Bl.a. fortalte 
Hans Kristian om hans tidligere turer til Amerika. Nordmenn som emigrert til USA omkring 
1900-tallet ble også minnet. Alle var enige om at det var de meste tøffe folk som klarte seg 
i Amerika da forholdene var ekstreme. Der var ingen sikkerhetsnett som i dag.  

Dette ble en hyggelig kveld. Det ble ikke tid til Quiz som må tas en annen gang. 



Referat fra klubbmøte 22. august 2018 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus  
Program:   Regnskap og budsjett  
Tilstede:   81,6 % 
Referent:    Morten Pehrsen  
 
 
Presidenten åpnet møtet før Ole Enger informerte kort om det siste frimarkedet i 
Høysand. Ole, Thor Otto og Hans Kristian sørget for fin markedsføring av Skjeberg 
Rotary og klingende pynt til klubbkassa. Kr. 3.300 ble det i nydelig sommervær og 
passe godt besøk. Gutta fikk applaus!  
 
Leder for Fest- og Kameratskapskomitéen kom med forslag til lotteriaften enkelte 
onsdager hvor alle tar med en ting og alle vinner. Forslaget fikk passelig mottagelse 
men alle var enig om at våre fester må inkludere et lotteri. 
 
Lasse hadde vært i Shrewsbury og besøkt våre venner fra Welshpool. Det ble 
hageselskap og omvisning, bl.a. i Charles Darwins hage. Han skulle hilse til alle. 
 

Så kom oppgjørets time. Regnskapet for 2017/2018 ble lagt 
frem av kasserer Rune (i kortversjon). Regnskapet viste et pent 
overskudd på ca. kr 30.000. Noe som i hovedsak skyldtes 
overførte inntekter fra forrige Rotary-år samt edruelig 
pengebruk. Alt-i-alt et regnskap i balanse og på budsjett. Det ble 
nok engang avklart at få midler var overført til TRF. Regnskapet 
ble godkjent og Steinar leste revisors beretning. 
 
Så ble forslag til budsjett for 2018/2019 presentert. Presidenten 
presenterte sitt flaggprosjekt hvor innkjøp av 10 benker til den 

nette sum av kr.70.940 skulle tas fra fondet. Dermed var diskusjon i gang! 
Presidenten argumenterte for vedlikeholdsfrie benker i resirkulert plast som skulle 
plasseres på strategiske plasser i kommunen. Med skilting på ryggen ville dette bli et 
miljøvennlig prosjekt med god profilering av Rotary. Hvis en journalist kunne være 
behjelpelig med plassering av benkene, kunne vi i tillegg få litt positiv omtale. 
 
Prosjektkomitéen hadde følgende forslag at det måtte være en god ide å gi bort 
benkene til noen av dugnadsgjengene i Skjeberg (Bodalstranda, Stasjonsbyen, etc.) 
som kunne stå for montering og oppfølging. Benkene kommer flatpakket og er enkle 
å montere men trenger en solid forankring. Prosjektkomitéen mente også at 
prosjektet måtte sees i sammenheng med andre prosjekter som skilting av kirker, 
videreutvikle Hafslund alléen, rydde rundt granittblokkene på Ullerøy, osv. Teamwork 
gjennom prosjekter er viktig mht. samhold og kameratskap i klubben. 
 
Ramme for prosjektkostnader i budsjett ble klubbet til max kr. 50.000. I tillegg ble det 
enighet om at klubben bidrar med kr. 16.000 (kr 400 pr. medlem) til TRF i Rotaryåret 
2018/2019.  
 
Medlemskontingenten beholdes uforandret. 



Referat fra klubbmøte 29. august 2018 
 
Møtested: Rådhuset.     
Program:  Klubbråd 
Tilstede: 78,4 % 
Fødselsdager: Steinar og Kai 24/8  
Referent: Per Chr Solberg 
 
FRA KOMITEENE:  
Programkomitéen: 
Komiteen har hatt ett møte og planlagt det meste av programmet fram til nyttår. Vi fikk et lite 
innblikk i hva som skal skje framover og det er mye å glede seg til. Man tar bla sikte på å ha 
tre quiz-kvelder med samme lag hver gang og premie til vinnerlaget til slutt. 
 
Fest og kameratskaps-komitéen: 
Komiteen har hatt ett møte. Lederen kom med en tydelig henstilling til klubbens medlemmer 
om å slutte opp om festene våre. Man vurderer å ha julebordet i møtelokalet på den vanlige 
møtedagen, men med god servering.  Det kom et innspill om at det bør sjekkes om det er lov 
til å servere alkohol på rådhuset. Det vil bli en stor utlodning og klubbens medlemmer 
oppfordres til å ta med gevinster.  Det var ulike oppfatninger i klubbrådet om å ha julebordet 
på en onsdag i møtelokalet.  
 
Rotary Foundation: 
Polioprosjektet fortsetter og markeres i Rotary på verdens poliodag 24. oktober. Komiteen 
ber alle bidra til å skaffe en Ryla-kandidat, fortrinnsvis fra vårt eget distrikt. Det ble også 
opplyst at man kan være med i en givertjeneste til Rotary Foundation. Gir man fast 45 kr pr 
måned eller mer får man skrevet det av på selvangivelsen. Vi har fortsatt vennskapsklubb i 
Wales. Det ble spørsmål om Strømstad som vennskapsklubb. Det var lite engasjement for 
dette i klubben fordi Strømstad Rotaryklubb viser liten interesse.  
 
Prosjektkomitéen: 
Komiteen har hatt et møte hvor man bla har drøftet innkjøp av benker som kan utplasseres i 
nærmiljøet med Rotary-logoen på og skilting av kirker. Prosjektet ved Hafslund hovedgård 
videreføres.  Man vurderer også om det kan være aktuelt for klubben å rydde i et stenbrudd i 
Ullerøy hvor tyskerne skulle hente ut granitt til Hitlers seiersmonument i Berlin. (Som det 
heldigvis ikke ble noe av). Det kan evt. også settes opp skilt på denne plassen.  
 
Omdømmekomitéen: 
Har ikke hatt møte ennå. Men leder tok opp viktigheten av Web-siden og facebook. Det ville 
også være fruktbart om vi kunne delta på jobbmesser for ungdom og lignende. Leder viste 
oss viktigheten av å følge året og arrangementer for å nå ut med informasjon om klubben.  
 
Medlemskapskomitéen.  
 
Ikke hatt møte ennå. Men det ble gjort oppmerksom på at det ikke er komiteen som skal 
skaffe nye medlemmer men klubbens medlemmer! 
 
Etter dette var det fortsatt tjue minutter igjen av møtet. Denne tiden ble brukt til å prate 
sammen.  



Mimresiden 

 

Referat fra klubbmøtet 06.07.88 Møteleder: Presidenten 

Opplegget for kveldens møte var typisk for feriemåneden juli, 

pratemøte. Disse møtene er aldri kjedelige. 

Rotaryårets første møte var intet unntak i så måte. 

HK 

 

Referat fra klubbmøtet 13.07.88 Møteleder: Presidenten 

Tilstede: medlemmer pluss følgende gjester: 

- Ivar Odd Formo, Maridalen 

- Pål Prøitz, Athenæum 

- Jan Brage Gundersen, Skøyen og 

- Olav Eriksen, som normalt møter i Oslo. 

Til årets sommermøte var vi igjen blitt invitert til Anne 

Helenes og Thor Ottos hytte i Løkkevika. Utrolig nok; etter 

flere dager med regn var været strålende denne julikvelden. 

Møtet ble av den grunn avviklet på verandaen, med sjelden fin 

utsikt over vannet og dets dollarglis på kjøl. 

Velsmakende. servering. God sommerstemning. Takk for oss. 

HK 

 

Referat fra klubbmøte 20.07.88 Møteleder: Visepresident Jørgen 

Tilstede: 29 medlemmer 

2 gjester: Pål Prøitz, Athenæum 

Petter Borge-skar, Groruddalen 

Geburtsdager: Roger og Steinar w., førstnevntes dag feiret 

utendørs mellom regnskyllene til langt på natt. 

"Festspillene. på Høk" med Olav Eriksen avvikles 17. august, 

denne gang på Folkehøyskolen. 

Avbrutt av et par saftige glimt fra næringslivet (?) v/Roger 

gikk praten fritt og uhemmet hele timen gjennom. 

Eksempler på temaer: Syd-Amerikanske kontra engelske viner, 

ungdommen før (70-åra) og nå, høsthvetens framtid i Norge, osv 

HK 

 

 

 

Lederartikkelen fra President Svein Arne Bergh august 1988 

 

FÅ FART PÅ ROTARY - DITT ANSVAR. 

ter siste års store sak Polio Plus er det viktig å arbeide dette 

året med de sakene som er grunnleggende for vår bevegelse. 

Jeg føler det slik at vi i vår klubb er kommet til en periode 

hvor vi alle må arbeide aktivt for å opprettholde engasjementet 

i klubben. Uttalelser fra en del sentrale personer i Rotary sier 

at de fleste klubber har visse vanskeligheter med dette når de 

når opp mot en alder av 12 - 15 år. Hvordan vi skal greie dette 

slik at det enkelte medlem føler de får noe igjen for sitt 

medlemskap vil vi drøfte i klubbmøte 28. september og jeg 

henstiller til alle å møte frem for å være med på å stake opp 

den videre kurs for vår klubb 

til beste for alle medlemmene. 



Mimresiden 

 

Referat fra klubbmøtet 27.07.88. 

Møteleder: Presidenten 

Tilstede: 32 medlemmer inkl. 6 gjester. 

Tema: På cruise med Olav Eriksen 

 

Olav åpnet "sin" del av kvelden med å hilsen fra sin kjære 

kollega, Christian Lange, som, som vi vet, p.t. kjemper 

en hard kamp mot en vanskelig og alvorlig sykdom. 

Christian Lange håper å kunne delta som vanlig i vårt 

tradisjonelle "festspill", denne gang på Skjeberg Folkehøyskole 

17. august. (Arrangementet er senere utsatt til 14. september).• 

Så til Olavs drømmereiser som fra 1970 til idag har vart i 40 

uker. De 3 første turene var på Knut Klosters cruise-skip. 

Deretter fulgte en tur på Den Norske Amerikalinjes "Sagafjord" 

og deretter ytterligere 2 "turnéer" på DNA's skip. 

Et noe tilfeldig møte med Audun Kaiser i 1980 førte til fornyet 

kontrakt med Knut Kloster, denne gang med et konsertopplegg for 

S/S "Norway". Nok en tur med Klostergruppens flaggskip var 

planlagt i 1982, men måtte avlyses p.g.a. brann i motoren på 

skipet. 

Neste "epoke" foregikk i Norge i 1984. Navnene "Nordkappcruiset" 

og "fjordcruiset" sier nok om hvor turene gikk. 

Det er vanskelig å få fram Olavs egen smittende begeistring for 

disse cruisene. Stemningen ombord skal være fantastisk. God 

mat og drikke hører til og gjester og offiserer med mannskap 

gjør alle sitt til at cruisene blir helt spesielle opplevelser 

for deltagerne. 

Cruisene starter vanligvis på lørdager. Allerede første kvelden 

er Olav i. ilden, men bare med ett nummer. Ellers på cruiset 

underholder han på tirsdager og torsdager mellom kl. 19.30 og 

kl. 20.30. Skipene har vanligvis 1.000 - 1.500 passasjerer fra 

mange nasjoner. Storparten er dog av amerikansk opprinnelse. - 

Olavs levende beretning og hans sang ga også frammøtte 

rotarianere fra Skjeberg luksusfølelsen av å delta på cruise med 

3/5 "Norway" osv. til Florida, m/mange flere eksotiske og mindre 

eksotiske reisemål. 

JRL 

   



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte august 

  

  

  

  

  

 
 
 
  
 

 

 

 

Det må være lov å være stolt av Sarpsborg nå! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Per Brevik Thor Otto Trapness 

Einar Gundersen Kåre Vastveit 

Øivind Kjølberg Jørgen Winsvold 

Arne S Nielsen  

1/8 8/8 15/8 22/8 29/8 Snitt 

51,4 54,1 67,6 81,6 78,4 66,6 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 

66,6      


