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Da er det vår tur til leder i månedsbladet, 
Medlemskapskomité: Ansvarlig for klubbens 
medlemsutviklingsarbeid, opplæringsarbeid og arkiv. 
Komiteen består i dette Rotaryåret, 2019 – 2020, av 
Per Henrik Eriksen, Hans Kr. Guslund, Øivind 
Kjølberg, Per Løkkevik, Jørgen Winsvold og leder 
Stein Juliussen. 
Hovedoppgaven til komiteen er å oppmuntre til og 
bistå klubben med å rekruttere nye medlemmer. 
Komiteen bør være styrets redskap i arbeidet med å 
verve nye medlemmer og finne frem til tiltak som gjør 
at dette lykkes. 
I mine 15 år som medlem av Skjeberg Rotaryklubb har 
rekruttering av nye medlemmer vært et hovedtema. 
Tidligere ledere og medlemmer av denne komiteen 
har gått optimistisk til arbeidet og forskjellige forslag 
og metoder til å øke medlemstallet er utprøvd. 
Vi har hatt våre diskusjoner og meningsutvekslinger 
om kvinner i klubben og det er gjort konkrete forsøk 
på å verve kvinner uten at dette har lykkes. I dag er 
klubbens offisielle standpunkt at kvinner er 
velkommen i Skjeberg Rotaryklubb. Men vi er fortsatt 
uten det første kvinnelige medlemmet. 
Vi har i flere år hatt et øremerket møte i klubben der 
informasjon og medlemsrekruttering har vært tema. 
Rundt disse møtene har vi forsøkt å mobilisere og 
invitere potensielle medlemmer. Men det har ikke 
medført økt medlemstall. 
Allikevel har vi i de årene jeg har vært medlem fått 
sånn i gjennomsnitt et medlem pr år og vi klarer å 
holde medlemstallet på rundt 40 medlemmer. 
Hvordan klarer vi da å rekruttere disse medlemmene 
som kommer til oss? 
Jo, de kommer fordi enkelte medlemmer av oss 
kjenner noen som kan være aktuelle og tar disse med 
seg på møter og de blir siden tatt opp som ordinære 
medlemmer av Skjeberg Rotaryklubb.  
Klassifikasjon har de senere år ikke vært noe stort 
tema og selv om dette er noe av Rotary’s 
grunnprinsipper så har ikke dette holdt potensielle 
medlemmer utenfor klubben. 
Medlemskapskomiteen vil i Rotaryåret ta sitt ansvar i 
forhold til komiteens arbeidsområder, men historien 
har vist at det er du som medlem som er vårt beste 
rekrutteringsredskap. 
 
Stein Juliussen 
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2/10 Redningstjenesten/skøyta v/ Erik R Kunz 
9/10 Ungt entreprenørskapa v/ Sille Trapness Solberg 

16/10 Ur/ego foredrag v/ Thor OttoTrapness 

23/10 Budsjettmøte v/ Per Frode Rismark 
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Minneord for en venn. 
 

Vårt chartermedlem Roger Johannessen gikk bort 
8. september etter mange års plager. Gladgutten 
vår er ikke mer, men han bevarte mye av sitt 
humør så lenge han fikk bo i sitt barndomshjem. 
Skjeberg Rotary Klubb er kjent for sin humoristiske 
form, og det mener jeg at vi kan takke Roger for. 
Han slo an tonen, og den har vi beholdt i snart 45 
år. 
Parhestene Sten Holstad i Sarpsborg R.K. og 
Roger elsket å opptre sammen, og møtene var 
sikret suksess når de to hadde ansvar for 
underholdningen. 
Men det var ikke bare moro med Roger. Han 
kunne jobbe svært så seriøst. Ved siden av sin 
lærergjerning på Hornnes skole, hvor han var 
grenseløst populær, noe flere av våre medlemmer 
kan bekrefte, engasjerte han seg i lokalhistorie, 
ved blant annet å sette Hulveien i Guslundåsen på 

kartet. Jeg synes for øvrig at det er svakt at ikke infoskiltet i Hulveien opplyser om at det 
faktisk var Roger som tok initiativ til at en eldgammel ferdselsvei er blitt et viktig 
fornminne. 
 
I klubbsammenheng kan vi takke Roger og Per Lied for at den dominerende 
betongmasta ved Bjørnstad- skipet ble fjernet. En begivenhet som fikk 
fylkeskonservator Anne Sofie Hygen til å stille opp for pressen sammen med våre to 
karer ved feiringen av ryddeaksjonen. 
 
I tillegg til sin lærerjobb ved Hornnes skole, var Roger øvingslærer ved Halden 
lærerhøyskole, og som om dette ikke var nok, tok han seg et annerledes år som 
salgsagent hos Odd Lande, men selv om pølsene til Odd var gode, så var han snart 
tilbake på Hornnes. 
 
At Roger skulle få så kort tid igjen av sin lærergjerning var helt ufattelig. Først 
hjerneslag som fratok ham taleevnen, og etter noen år i taushet forsvant hørselen, noe 
som visstnok var arvelig i slekten hans. Det største han fikk oppleve i sluttfasen var nok 
tildelingen av Paul Harris medaljen 29. mai 2015. 
 
Jeg glemmer aldri dagen da Hanne, Rogers datter, ringte meg og sa at hun hadde en 
trist nyhet. Jeg må ærlig innrømme at jeg håpet at det var Roger som endelig var spart 
for sine plager, men så var det Rogers kjære kone, Elisabeth som hadde gått bort i juni 
2017. 
 
Jeg er glad for at vi fikk samlet chartermedlemmene fra vår klubb og lærere fra Hornnes 
skole til å feire Rogers 80årsdag 16.juli 2018, men det ble nok ikke flere besøk for de 
fleste av oss. Det siste halvåret Roger fikk, var han pasient på Rolvsøy Sykehjem, noe 
han mislikte til de grader, men heldigvis slapp han å lide lengere enn til 8. september. 
 
Hvil i fred gamle venn! 
  
På vegne av Skjeberg Rotary Klubb 
Thor Otto Trapness 

http://v.ar/


Referat fra klubbmøte 4. september 2019 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus   
Program:  Borregaards ligninlager på Øra v/Øystein Brodal 
Fødselsdag: Søren Pyntlund,  
Tilstede:  90,9 % 
Gjester:  Rune Skarning 
Referent:  Søren Pyntlund 
 
Presidenten informerte om Distriktskonferanse på Quality Hotell Sarpsborg den 25. september. 
Konferansen kolliderer dessverre med klubbmøte i steinbruddet med Klavestad. På konferansen 
stiller derfor alene sekretær og innkommende president fra Skjeberg Rotary sammen med 
Guvernøren. Oppmøte til Steinbruddet er den 25.09 kl. 17.45 på Skjeberg Marine, hvor vi kjører 
samlet til Steinbruddet. Vi har nå fått gratis internett på Skjeberg Rådhus.  
 

Øystein Brodal holder kveldens foredrag om Borregaards ligninlager på 
Øra. Borregaard har ca 50- 60% markedsandel av ligninproduksjon på 
verdensplan. Når marked for lignin går ned, går cellulose opp og 
motsatt. Dette er veldig fordelaktig for Borregaard uansett 
markedssituasjonen. Ved lavkonjunktur går markedet for lignin ned, når 
f.eks. bygging av boliger går ned. Motsatt vil ofte oppussing av gamle 
bygg og vedlikehold gå opp. Dermed går produksjon av cellulose opp. 
 
Bygget på Øya er sort sett ferdig og inneholder Borregaards samlede 
ligninlager under et tak. Lageret er oppdelt i 4 seksjoner og 3 er i bruk 
allerede. Siste seksjon blir ferdig om ca. 2 måneder.  
Lagersystemet har koster ca 10 mio og bygget ca 100 mio kr. For å 
komme inn på lageret på Borg Havn kreves det både kurs og 
adgangskort.  
 

Lageret for lignin er integrert med Borg Havn og inngår i havnens logistikk. Lageret er forberedt til 
fremtiden herunder førerløse trucks. Fra lageret er det veldig god utsikt til sjøen og bl.a. til Tall Ship 
Race som nettopp er avholdt i Fredrikstad.  
 
Lignin kommer i skytteltrafikk fra Sarpsborg til Borg Havn. Sjåfør losser selv. Når varene kommer 
på lager skannes varene. Systemet forteller hvor produktene skal plasseres og tar også høyde for 
forventet salg og plasserer produktene mest mulig optimalt i forhold til etterspørsel og vekt.  
 
Truckførene er modige og veldig flinke. Lignin lastes opp i 5 etasjers høyde. Denne tillitt til 
truckførene gir motivasjon. Lageret er veldig ryddig og rent. Lageret er GPM 0 sertifisert (Good 
Manufacturing Practice). GMP 0 kvalitetssystem krever stort fokus på orden og renhold. 
 
Lageret på Øya er ved å bli fylt. Dette er en bevist strategi, således at Borregaard er mindre 
prisfølsom ved endringer i markedet.  
 
Borregaard jobber kontinuerlig med produktutvikling og kundetilpasset produkter. Borregaard er 
veldig lagt fremme på bærekraft og miljøhensyn. Per i dag gjenbrukes opp imot 98% av treet.  
 
Borregaard er ved å bygge en ny fabrikk i Florida i samarbeid med en av deres konkurrenter.  
  
Vi takker for enda et spennende og interessant foredrag av Øystein.  
 
Til slutt hadde Arne et kort innlegg om at han var mentor for en ung innvandrer. Arne oppfordrer 
oss alle til å tenke på om noen trenger en hjelpende hånd evt. som mentor og hva vi hvert enkelt 
medlem kan bidra med.  



Referat fra klubbmøte 11. september 2019 

 
Møtested:  Rådhuset. 
Program:  Quiz. 
Gjest:  Rune Skarning. 
Fødselsdag:  Ingen. 
Fremmøteprosent: 81,2 %. 
Referent:  Rolf Jul Strand. 
 

Presidenten åpnet møte med å ønske Rune Skarning velkommen. 
Thor Otto fikk ordet og fortalte at klubbens chartermedlem Roger Johannessen døde sist søndag (8. 
september). Annonseres i SA og FB.  Begravelse neste uke. 1 minutts stillhet. 
 
Presidenten opplyste at under et styremøte hos Konrad Bjoner kom det frem at Arne Nielsen er 
ønsket og foreslått som AG av dagens AG. 
Lasse (Programkomiteen)) forslo at klubbens 3 sammenkomster/fester (årsfest, julebord og ost- og 
vin) tas opp til vurdering i fest- og kameratskapskomitéen (Per Halvorsen). Presidenten kunne 
opplyse om at disse festene er tatt opp i styremøte og ligger på nettet. Neste møte om 
Pilgrimsvandring utsettes til senere. Per Christian Solberg stepper inn og forteller om "Bikuben 
Hemmeligheter». 
Den siste tids store omtale av hundesykdommer om blodig diares ble av klubbens dyrlege 
beroligende orientert om at dette vanligvis dukker opp vår og høst. Han redegjorde videre om 
forskjellige type virus som kan forekomme. 
Presidenten hilste fra Per Løkkevik som er syk og vært borte fra klubben en tid. 
 
Så kom tiden for Quiz: 
Quizmester Hans Erik Pedersen delte ut oppgavene og orienterte om at det blir 2 Quizkvelder i høst 
og 2 til våren. Det ble delt inn i 6 lag: 
Lag A: Arne Nielsen, Brynjulv Kjenstad, Einar Gundersen, Hans Kristian Guslund, Herleik 
Rønningen, Ivar Haug. 
Lag B: Jan Willy Damsleth, Jens B. Grønnerød, Jens Henrik Westberg, Jim Johansen, Jørgen 
Winsvold, Kai Brandstorp. 
Lag C: Kjell Ø. Lunde, Kåre Vastveit, Lasse Lundgaard, Morten Pehrsen, Ole Enger, Per Andersen. 
Lag D: Per Halvorsen, Per Løkkevik, Per Sundby, Per Christian Solberg, Per Erik Brevik, Per Frode 
Rismark. 
Lag E: Per Henrik Eriksen, Per Inge Magnusen, Rolf Jul Strand, Rune Larsen, Stein Juliussen, 
Steinar Kjuus. 
Lag F: Søren Pyntlund, Thor Ørseng, Thor Otto Trapness, Tor Lystad, Øistein Brodal, Øivind 
Kjølberg. 
 
Kveldens resultat av 7 emner a 3 spørsmål: 
Lag A: 11 rett Lag B: 13 rett Lag C: 12 rett Lag D: 12 rett Lag E:   9 rett Lag F: 10 rett 
 
På tampen tok Jørgen Winsvold opp følgende spørsmål: Hvordan tar vi vare på mennesker og 
dyr? Vi tar mer vare på dyr!  Det er vondt å se mange mennesker som lider-. 
Per Halvorsen beklaget at det på dette møte manglet kaffefilter. Blir rettet opp til neste møte. 
 
Neste møte blir i steinbruddet i Sauevika, Ullerøy, hvor det fortsatt ligger granittstein som var 
ferdighugd til Hitlers Seiersmonument i Berlin. Lars Ole Klavestad og grunneier Morten Hauge 
kommer. Møte starter kl. 1800 pga mørkets frembrudd. Alle møter på Skjebergkilens Marina kl. 1745 
for felles kjøring til feltet. Da klubben skal overrekke Per Bergerud "Paul Harris Fellow" (PHF) på 
fellesmøte med Tune RK også neste møte, vil Presidenten, Rune Larsen og Kjell Lunde og noen 
andre møte der. 



Referat fra klubbmøte 18.september 2019 

Møtested:  Rådhuset 
Program:  Bikubens hemmeligheter ved Per Chr Solberg.  
Gjester:  Rune Skarning 
Møteprosent: 81,2 % 
Referent:  Kai Brandstorp 
 

Innkommende president Rune Larsen ledet møtet. 

Sekretær Arne Nilsen fortalte om at vi har foreslått å tildele Per Bergerud Pål Harris 

utmerkelse for hans innsats og lederskap av VM i Orientering. Et særs vellykket 

arrangement. Overrekkelsen vil skje på Quality Grålum onsdag 25.09 under 

omdømmekonferansen / fellesmøte i region A. Guvernøren kommer. 

Arne Sigurd Rognan Nilsen innstilles som Region A’s neste Assisterende Guvernør ( AG ) 

Første kandidat fra Skjeberg Rotaryklubb. Meget bra. 

Rune kunne også vise oss et flott nytt blått Rotary skilt som vi vil få montert opp på veggen i 

Rådhuset. Rune overrakte Jens B vårt store skilt med Rotary hjul for hyggeligste møtelokale. 

Videre har vi fått innbydelse til nok en rakfiskaften 19.11.kl 19:00 på Roald Amundsens 

Minde. 

Thor Otto minnet oss på begravelsen til vår kjære Roger Johansen som finner sted fredag 

20.september i Gamlebyens Kapell og oppfordrer oss til å møte. Krans fra klubben. 

Foredraget: 

Undertegnede referent har stoff til flere sider og ba om at medlemmene aksepterte et tilmålt 

passende referat, de fleste vet jo at bienes samfunn er et spennende og spesielt samfunn 

med mange mysterier. 

Da Per Christian pensjonerte seg fra et meget aktivt arbeidsliv som prest ikke minst utenfor 

Norge, måtte han finne på noe meningsfylt hjemme på gården/ barndomshjemmet i 

Kvastebyen nord. Han bygde opp et fint hus, men det var ikke nok. En hobby måtte han ha: 

Bier ble den nye interessen. Han er også gartnerutdannet, så landbruk ligger i sjela. 

Fra ingen kunnskap om bier leste han seg opp om bienes verden og gikk på kurs i regi av 

Norges birøkterlag. Ble medlem i Birøkterklubb i Tune, kjøpte sin første bikube med 1x 

dronning og 60000 arbeidsbier som ga hele 50 kilo honning på første forsøk og derved var 

det gjort. Mersmak, heter det visst. Honning smaker godt noe vi alle i løpet av kvelden fikk 

erfare. 

I dag har han sammen med svigerdatteren 11 kuber med mål om 15. Nå er det 6. sesongen 

han driver på og erfaringene og kunnskapen imponerte oss. Selv sier han at det er mange 

hemmeligheter i et bi-samfunn han ikke forstår. Han føler ydmykhet. 

Det var munker som brakte biene til Norge i middelalderen. I dag er det mange som driver 

med bier og det har skjedd mye de siste 50 år. Sinte bier har blitt snillere og Per Chr kunne 

fortelle at de kryper opp over armene hans uten å stikke. Likeså utvikling av materiell og av 

selve driften. Bikuben er i dag i isopor og lett å håndtere. 

I en kube fins det en dronning (blir 16 dager fra egget legges til det blir en bie) og noen 

droner (hannbier – tar 23 dager) og arbeidsbier (hunnbier tar 21 dager). De har alle 

forskjellige oppgaver. Best kjenner vi vel arbeidsbiene som trekker opp til en kilometer for å 



hente nektar fra blomstene, da har speiderne vært på rekognoseringstur i forkant.  Det kan 

lages flere dronninger i kuben med spesielle hormoner, men alle bortsett fra en blir kverket 

og kastet ut av kuben. Lyng er nå i september veldig aktuelt, likeså den gule rapsen på 

sommeren. Først ut kan være seljeblomstringen.  Dronningene blir merket med forskjellige 

farger hvert år. Skifter de ut hvert 3. år. På torpet vårt var det i helgen full aktivitet i en stor 

blomsterbusk vi har ved inngangen. Ca 700 meter fra kubene. De var snille. 

Det fins 3 typer bier hvor Brune bier er aggressive; Krainerbier og Buckfast er de to andre. 

Dronene samler ikke honning, de bare spiser og befrukter dronningen som legger egg 

(hvilket liv !!). Deretter kverkes de og kastes ut av kuben – det store droneslaget. 

Om kuben gir 50 kilo honning – har det gått med 600.000 turer for arbeiderene. 

Per Chr viste fram en av rammene (tavlene) hvor vi kunne se tomme celler hvor eggene ble 

lagt i og som blir forseglet. Videre fikk vi se en ramme full av honning og med bivoks som en 

dekkende overflate. Han skrapte bort voksen og alle fikk smake deilig honning. Fargen på 

honning avhenger av hva slags blomst nektarene er hentet fra. 

Mest vanlig i de nordiske land er lys honning, mens i Spania og Baltikum kan den ofte være 

mørk. Det er fordi de bruker sukkerlake som for. 

Per Chr har nå sine kuber på Hvaler hvor lyng er mest utbredt. 

Man kan lage seg nye dronninger bl. a på avlsstasjonen i Råde til en pris på kr 700. 

Sykdommer forekommer, men EU direktiv er strengt og man skal være sertifisert birøkter for 

å levere honning. Derved har man bedre kontroll med eventuelle sykdommer. Man benytter 

ikke sprøytemidler eller andre kjemikalier. Lukt avgjør også tilgang til kuben. 

Man kan si at biene har en innbygd GPS og finner tilbake til heimen slik som brevduene. 

Veldig interessant foredrag som vi ba Per Chr om å få mer av i et møte nr. 2 om bienes 

samfunn; om sverming, formering, produksjonsprosessen (slyngning) mm.  

 

 

 

 

 



Referat fra klubbmøte 25. september 2019 

Møtested:  Stenbruddet ved Brevik / Ullerøy – Torsøkilen øst  
Program:  Granitt til Hitlers krigsmonument  
Gjester:  Grunneier Morten Hauge 
Møteprosent: 57,6 % 
Referent:  Kai Brandstorp 
 

Denne kvelden måtte vi dele oss fordi sekretær, Innkommende president + noen til 

møtte i fellesmøte på Quality Hotel Sarpsborg da klubben tildelte Per Bergerud (vår 

fremste skihopper på 80 tallet) annerkjennelsen Paul Harris Fellow-Medaljen for sin 

fremragende innsats som leder for VM i Orientering som ble arrangert i Østfold med 

Sarpsborg Kommune som vertskap. Se omtale i SA 28.10. 

Vi møtte opp på Skjebergkilens Marina og kjørte i færre biler over til stenbruddet ved 

Dragonfjellet på østsiden av Torsøkilen, syd for Helle. Her var det brudd med Granitt. 

Maktsyke Adolf Hitler hadde gitt ordre om at Berlin skulle slettes og en helt ny by 

skulle reises og bli et verdens minnesmerke over hans erobringer av verden. Hans nye 

Germanske rike.  Den gale mannen trengte 400 millioner sten og granitt var det mest 

eksklusive materialet. 

Allerede i 1925 fikk Hitler tegnet av arkitekt Albert Speer (Hitlers personlige rådgiver) 

en triumfbue i Berlin for å minnes alle tyske soldater som falt under den 1. verdenskrig. 

Den nye byen skulle bygges rundt en 5-km lang akse (øst-vest) som skulle gå fra en 

enorm kuppelhall gjennom byen til en triumfbue. Begge byggverk skulle bli så store 

som verden aldri før hadde sett hverken i Paris eller i Roma. Triumfbuen skulle rage 

190 m opp og Odeon og Peterskirken i Roma ville bli minimale sammenlignet med 

Kuppelhallen som skulle bli 250 m i diameter og romme 180000 mennesker. Den ble 

aldri bygd. Og selvsagt ville Adolf Hitlers Platz være sentral. Det var der Berlin-muren 

ble bygd.  Bygningene skulle være i sten materiale. Dersom Berlin skulle bli bombet 

skulle ruinene være fine å beskue. 

Så hvorfor Ullerøy? 

Granitt fantes i Norden og bl.a. på begge sider av Oslofjorden. Granittbeltet. Ved 

Iddefjorden (vi kjenner jo Monolitten som kom derfra), 

på Hvaler, på Kråkerøy (bl.a. Rå holmen – som er fredet av Riksantikvaren), i Torsnes 

og altså i Skjeberg og spesielt langs Torsøkilens østre fjell. Stenbrudd var det helt inn i 

kilen - også nord for Skjærviken. 

Granitten var lys og fin. Hitler ville også ha noe spesielt: rød granitt. Den fantes på 

vestsiden av Oslofjorden; fra Fevik i syd til Røyken innerst på Hurumlandet. 

Men det var her i Østfold hvor stenhoggerne fantes med lang tradisjon siden 1860+ 

tallet og da med svenske stenhoggere som kom nordover fra Bohuslän (ref 

stenhogger musene f.eks. i Hunnebostrand). Antall hoggere var ca. 4000 bare her i de 

nevnte områdene. 

Hundre tusener var engasjert i hele Europa. De startet i 1941 med hoggingen til 

Hitler’s monumenter. 



Den rødegranitten måtte derfor fraktes på lektere over Oslofjorden for å gjøres ferdige. 

Også fra Iddefjorden. Vi finner slike mottaksanlegg i Horneskilen - på Komperødsiden, 

helt nede i vannkanten. I Thalbergsundet syd (innerst i Torsøkilen) lå det rester av en 

slik lekter frem til 70-tallet og selv i dag ser man fortøyningsstolper der. 

Blokkene som kom veide gjerne 5-6 tonn. Og de hadde alle hull slik at de kunne 

heises opp og vendes. Rå-blokkene ble hogd glatte på flere av sidene for å ligge tett 

inntil hverandre. De skulle hogges med klare tydelige profiler i kantene og tegningene 

som hoggerne fikk arbeide etter var meget detaljerte og av et stort omfang. De ble 

hogd for hånd med meisel og hammer. 

I stenbruddet som vi besøkte lå det flere slike store stenblokker hvor noen var 

profilerte, andre rå-blokker.  Likeså finner vi flere tilsvarende blokker stablet opp på 

Hornes øst (syd for helleristningsfeltet) klare for å bli hentet til Tyskland hvor lektere 

ble bygd til transporten. De lastet 500 tonn hver.  Hitler beordret totalt 1000 lektere for 

sten transporten gjennom Europa. 

Blokkene ble merket slik at de fant sin plass i byggverket. Egil Larsen som vokste opp 

ved bruddet nær Saltbø (Komperødlandet) hadde tatt vare på bilder som viser 

merkingen. Hans far og familie var stenhoggere. 

NB! grunneier Morten Hauge sin tantes far var også med å hogge disse profilerte 

stenblokkene. Det var stas. Og ikke ansett som tyskerarbeid. De fikk bra betalt og det 

var akseptert. Det var trange kår og jobb var helt nødvendig. 

Bruddet ved Dragonfjellet hvor vi var, ligger høyt over sjøen og det var jernskinner 

som ble anskaffet for å få disse stenblokkene ned til sjøen uskadd (der ligger fortsatt 

noen stener der nede i sjøkanten). Rester av skinnene fins i bruddet. 

Prosjektkomiteen er tent på å rydde området og merke det (slik det er på Råholmen i 

Kråkerøy - her det 60 blokker). Det er bygd hytter veldig nærme og rundt stedet hvor 

blokkene ligger og det må gis grønt lys fra alle berørte om at området oppgraderes. 

Grunneier Morten er positiv.  

Kyststien går like ved. Også ved bruddet på Komperød. 

Lars Ole har jobbet lenge i Fylkeskommunens kulturavdeling opplyste at det ikke fins 

midler i Direktoratet for Fiendtlig Eiendom. Historien er ikke gammel nok. 

Komiteens legger eventuelt fram prosjektet for styret i klubben og kanskje vil et nytt 

dugnadsprosjekt se dagens lys. Vi får nok en bra PR for dette prosjektet. 

NB! Klubben (Thor Otto) 

har eksemplarer av 

«Skjebringen» fra 1989 

(en lokal avis for 

Skjeberg utgitt av 

Folkehøgskolens elever 

på journalistlinjen). Her 

er det en reportasje om 

Stenbruddene og Hitlers 

planer for Berlin. 



Mimresiden 
 

 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 13.09 1989 

MØTELEDER: Presidenten 

MEDLEMMER: 29 

GJESTER : 0 

MØTT I ANDRE KLUBBER: Ingen  

FØDSELSDAGER: Asbjørn Løkkeberg Jens H. Westberg  

MELDINGER/FRA ALMANAKKEN: Ingen  

REFERENT: Ivar Molteberg 

 

REFERAT FRA DAGENS PROGRAM: 

Presidenten åpnet med å Ønske velkommen etter noe han kalte et "lykkelig 

valg" (stortingsvalget). 

 

Kassereren delte ut budsjett, litt forsinket som han sa. Han kommenterte 

raskt noen av postene og gjorde oppmerksom på kontingentforhøyelsen som 

allerede var vedtatt og gjorde resultatet noe hyggeligere - i balanse. 

Ellers ble det igjen minnet om at det fortsatt var noen plasser igjen på 

teater turen. 

 

Hovedprogrammet for dagen var Øivind Kjølberg med ego - yrkesforedrag. 

Som den solide, faglig dyktige politimann vi kjenner Øivind, ga han oss 

hva de i forhørstaktikk kaller sitt "store personalia" krydret med mange 

historier og episoder fra sitt liv. 

Født Skjebring i.l945, oppvokst i Skjeberg, skolegang gjennom realskole, 

politiskole og kurs, stor aktivitet over alt han ferdes, allsidige 

interesser med stor vekt på forskjellige former for idrett. Tidligere som 

aktiv med deltagelse i Europamesterskapet for Politiet i Roma som et 

opplevelsesrikt høydepunkt. Vasalopp og Birkebeinerrenn er også tilstede 

på hans merittliste. Na deltar han mer på det administrative plan i 

idrettsarbeidet. Kobler av med litt bedriftsidrett, følger sine to aktive 

gutter på 20 og 17 år, og får dermed med seg et. turlangrenn i ny og ne. 

Det er umulig for referenten å gi Øivind full rettferdighet for den 

opplevelsen han ga oss, men en liten episode han fortalte kan kanskje 

fortelle litt både om ham og om den litt misunnelige beundring mange av 

oss satt igjen med etter hans berettelser. 

 

Øivind, er nemlig lykkelig gift og med hans matlyst står kona opp tidlig 

hver dag for å smøre en matpakke på 15 - 20 skiver brød før han går på 

jobben. Men en gang kona brakk benet måtte han bære henne fra senga og ut 

på kjøkkenet slik at hun fikk gjort "jobben sin' f 

!! Øivind vil nemlig at konas jobb skal være i hjemmet, og han har stort 

sett fått det som han vil. Han har riktignok nå innvilget litt 

deltidsjobb for henne. Som lensmannsbetjent og bonde på si har han en 

stri, men variert hverdag. På Skjeberg Lensmannskontor hvor han nå jobber 

er de i dag 14 personer. Øivind har tilsammen vært ved kontoret i 24 år 

og var tydelig godt fornøyd både med arbeid, kolleger og sjefer 

(tidligere iberegnet). 

 

Så selv om yrket som politimann også på "landsbygda" stadig ble tøffere 

med mer vold og våpenbruk så var det en vel balansert, rolig og fornøyd 

Øivind som hadde gitt oss en minnerik kveld. 

Historiene ble strøket av sensuren. 

 



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte september 

  

Skjeberg Rotaryklubb hedret Per Bergerud med gjev tittel 

  
HEDER: Per Bergerud ble belønnet for sitt arbeid med VM i orientering 2019 med tittelen Paul Harris Fellow 
av Skjeberg Rotaryklubb. Fra venstre: Rune Larsen, innkommende president i Skjeberg Rotaryklubb, Konrad 
Bjoner, assisterende guvernør og medlem av Rakkestad Rotaryklubb, prisvinneren Per Bergerud og distrikts-
guvernør Jutta Bachmann fra Nesodden Rotaryklubb. Foto: Arne Sigurd Rognan Nielsen 
Tidligere skihopper Per Bergerud ble onsdag hedret med hederstittelen Paul Harris Fellow av Skjeberg 

Rotaryklubb. Bergerud var leder for VM i Orientering i Østfold, et enormt arrangement som virkelig 
satte Østfold på verdenskartet. 

– Utallige deltakere fra inn- og utland, samt timevis med direkte TV-sendinger til mange land rundt 
på kloden ble ikke bare et svært vellykket idrettsarrangement, men også fantastisk reklame for 
Østfold og Østfolds natur, forteller Arne Sigurd Rognan Nielsen i en pressemelding til avisa. 

VM i orientering 2019 har høstet gode tilbakemeldinger, blant annet fra president Leo Haldna i det 
internasjonale orienteringsforbundet som uttalte at det var «et av de beste VM-ene i orientering». 
VM-et ble arrangert i august i år, med Sarpsborg som vertsby. 

Berømmet de frivillige 

Arne Sigurd Rognan Nielsen forteller videre at utnevnelsen til Paul Harris Fellow - oppkalt etter den 
internasjonale humanitære organisasjonens grunnlegger - henger svært høyt og er tidligere utdelt til 
kjente astronauter og presidenter som Jimmy Carter og Boris Jeltsin basert på deres innsats til 
beste for andre mennesker. 

Per Bergerud berømmet innsatsen til de frivillige fra hele fylket, alle kommunene og næringslivet i 
sin takketale, og det aktørene hadde bidratt med for å få til det kanskje mest vellykkede VM i 
Orientering som er blitt avholdt. 

– Denne prisen mottok han på vegne av alle som var med og fikk det til, avslutter Arne Sigurd 
Rognan Nielsen. 

 

Per Brevik        Hans Erik Pedersen 

Jan Willy Damsleth Morten Pehrsen 

Jens B Grønnerød Herleik Rønningen 

Steinar Kjuus Per Frode Rismark 

Rune Larsen Rolf Jul Strand 

Lasse B Lundgaard Per Sundby 

Arne S Nielsen  

4/9 11/9 18/9 25/9 Snitt 

90,9 81,2 81,2 57,6 78,0 

Aug. Sept.  

55,9 78,0  


