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SKJEBERG ROTARYKLUBB 

 

Programkomiteen er Rotary’s hjerte, Fest og 
kameratskapskomiteen dens lunge. Slik kan man 
sammenligne de to komiteene. 
 
Programkomiteen skal pumpe ut kunnskap og 
gjøre klubben attraktiv ved å invitere 
foredragsholdere og arrangere turer blant annet til 
bedrifter, slik at man blir kjent med 
lokalsamfunnets infrastruktur og derved får 
kunnskap om hva som skjer i kommunen. 
«Tidenes» tur var til Stortinget, der man fikk 
innblikk i den politiske hverdagen. Dagen ble 
avsluttet med et festmåltid på en nærliggende 
restaurant. Dette er sånt som medlemmene 
husker!  
 
Det har også vært bedriftsbesøk til Borregaard 
Fabrikker og Stamsaas, lokale bedriftsgiganter 
som har gjort seg bemerket gjennom flere år.  
Vi har hatt flere foredragsholdere som har beriket 
klubben med formidling av kunnskap om NAV, 
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, 
kriminalitet i Sarpsborg, reisebrev fra Uganda, m. 
flere. Også lokale seniorforedrag av klubbens 
egne medlemmer er kjærkomne og populære. 
Man blir enda mer kjent med det enkelte medlem 
på den måten. Det hører med til sjeldenhetene å 
få negativt svar ved forespørsel; slik skal det 
være i Rotary. 
 
Rotaryåret begynner å nærme seg slutten, og jeg 
benytter anledningen til å takke 
komitemedlemmene og medlemmene for 
engasjement og innspill. Samtidig ønsker jeg 
neste års Programkomiteleder lykke til! 
 
For leder: Jan Willy Damsleth 
Ledervikar Ole Enger. 
 

 
Nr. 7 Årgang 39 
Februar 2015 
 
Klubbinformasjon: 
Charterdato: 22. mai 1975 
Møtested: Skjeberg Rådhus (Kantina) 
Møtetid: Onsdag kl. 19.00 

Styret: 
President: Tor Lystad 
Visepresident: Stein Juliussen 
Sekretær: Hans Erik Pedersen 
Kasserer: Per Halvorsen 
Past President       Lasse B Lundgaard 
Styremedlem: Morten Pehrsen 

Månedsbrevkomité: 
Per Brevik–Jan W Damsleth-Ole Enger–Jens B 
Grønnerød-Jim Johansen-Rune Larsen- 
Per Inge Magnusen-Thor Otto Trapness 
 
Stoff til månedsbrevet: 
Per Brevik 
Løkenveien 17 
1743 Klavestadhaugen 
913 67 848 
e-post: perbrevik46@gmail.com   
www.skjeberg.rotary.no   
 

Møteprogram: 
06.03 Ost- og vinaften. Golfklubben Opsund 

11.03 Borgarsyssels museum årbok nr.9 
v/ Ola Jonassen 

18.02 Peismøter 

25.02 Oppsummering fra peismøtene 

  

  

  

 

 

 

mailto:e-post:%20pebpost@c2i.net
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Referat fra klubbmøte 4. februar 2015 

Møtested:  Skjeberg Rådhus. 
Program:   Senior /ego foredrag v/ Jens H Westberg 
Gjester:   Hans Kr. Guslund 
Fødselsdager:   Ragnar Faale 29/1, Per Brevik 1/2 
Møtt i andre klubber: Kai B og Jan Willy i komitémøte 
Tilstede:   80 % 
Referent:   Rune Larsen 
  
Presidenten ønsket velkommen og takket alle for det foregående orienteringsmøtet om rekruttering og 
videreformidlet godord fra Torp RK som møtte hos oss og var med på møtet. 
  
Sekretæren orienterte om møteprosenten og den statistikken som stod i månedsbrevet. Vår opplyste 
møteprosent er korrekt. Men Rotary har en summering per måned og hittil i året og ser helt bort i fra 
fritak når måneds- og hittil-prosenten regnes ut. 
  
Ordet gikk til kveldens hovedtaler og Jens H Westberg sitt senior egoforedrag. 
  

Jeg er født i 1939 og har passert 75år. For 200 år siden i 1723 på 
Hornnesgårdene, lengst ned i bakken kommer vi. Jeg har forsket 
litt rund slekten og kommet til min tip-tip-tip oldefar og Hornnes 
slekten. Hans som kjøpte Westberg, dvs. min oldefar, var 
eldstemann av "Hornnesene". Westberg ble kjøpt i 1869 av 
oldefar og han kalte seg Henrik Jensen Westberg. Farfar het 
Jens Magnus Westberg. Han har skrevet en protokoll fra når han 
tok over gården. Under krigen noterte han at han var ganske 
frustrert over hvor mye han måtte hogge etc og at han hadde ikke 
noen hånd over egen eiendom. Jeg selv husker ikke så mye av 
det.  Men farfar lurte på hvordan dette skulle gå etter krigen. 
  
Selv husker jeg godt etter krigen. En lastebil kom også samlet 
sammen Nazistene på våren 1945. Det var jo ingen store 
forbrytere på gårdene, så det ble vel ikke noe mer av det. Et lite 
minne etter krigen er dette: Plutselig stod det en stor kasse som 
het radio inne i stua som var hentet inn fra skjulet. Der satt vi og 
hørte på radioen. Snodig med musikk ut av den kassa. Bilen kom 
frem også! Min far kjøpte gården i 1946, og min farfar døde 
samme år. 

  
Jeg gikk på Gunnarstorp folkeskole ved krysset ved den gamle Ullerøyveien to dager i uken. For å 
lære engelsk syklet vi til Skjeberg på Hornnes. Videre gikk jeg på Sarpsborg kommunale 
Allmennskole. Men det var ikke noe moro. Jeg spurte far min om jeg kunne begynne å jobbe og fikk 
lov til det i et år. Så begynte jeg på Ringerike folkehøyskole og ble preget sterkt av dette. På 
folkehøyskolen var det ikke noe karakterjag og det gav meg en skikkelig sosial og kulturell opptur. 
Etter folkehøyskolen var det hjem og til to år på Kalnes. Veldig bra var dette.  Og veldig godt kjente ble 
vi og vi holder også fortsatt sammen en gang i året. Ved siste 55 årsjubileum var vi på Kalnes for 
gjensyn. Deretter var det militærtjeneste, Trandum, kavaleriet. Der hadde vi vår nåværende konge 
som NK på rekruttskolen! Han var ikke så nøye med pussen og ble straks populær. 
  
Jeg giftet meg etter militæret med Inger i 1961. Vi har to barn. Nils Henrik (gårdeier) som jobber i DNB 
og bor hjemme og Ann Kristin som er forhandlingsleder i Fiskeridepartementet. Tre barnebarn er 
hjemme. 
  
Under krigen hadde vi en Sveitser-familie og to gutter som hjelp på gården. Ved jul ble alle bedt inn og 
vi spiste middag med lutefisk, som ikke var noe godt. Her var vi en 15 personer som gikk rundt juletre 
og sang. Det gjør vi ikke nå. Under krigen var arbeidsfolk en nødvendighet. Og mat fikk de. De som 
ikke alle hadde mat kom til oss i mørket og vi leverte ut til de som trengte det. Smør var veldig 
populært under krigen og alle ville ha. 
  



Etter Kalnes, militæret og giftermål dro jeg til Oslo og tok Samvirkekurset. Økonomikurs for bedrifter 
og samvirke. Måtte skrive en avhandling og fikk 1.0! Det var jeg stolt av. Vel hjemme begynte jeg å 
jobbe i Østfold Slakteri i Halden. Håpet på en karriere der og drev med klassifisering av storfe for riktig 
pris på kvaliteten. Husker en som leverte 17 okseskrotter, blå og magre var de, ikke fått det de skulle. 
Rett og slett dårlig kvalitet. Bonden kom fra Trøgstad og skjønte tegningen etter å ha blitt vist hva 
skikkelig kvalitet var. 
  
I 1966 leide jeg hjemme. Drev med gris og skog og kjørte traktorgraver. Det har vært en rivende 
utvikling i grisehold. Nå er fettranden halvert siden den gang og den bør ikke lenger ned. Vi sparte opp 
til 25 % av kraftforet med gris med lavere fettprosent. På korn er det også skjedd mye. Hvert femte år 
kom det en ny kornsort som stadig ble bedre. Avlingen tok seg opp år etter år. Vi begynte med 
jordbær og har holdt på med det i 30 år. Jordbær må ha mye vann. Dryppvanning med slanger i hver 
rad. Med dusjspredning forsvinner 25 % av vannet. Veldig mye ståhei på sommeren ved plukking med 
norske og utlendinger. Innsatsen var varierende men vietnameserne imponerte mest. De plukket 
dobbelt så mye som normalt. 
  
Til å begynne med gikk jeg selv i skogen, deretter leide jeg inn folk for hogging. Hogstmaskiner 
fortrengte den manuelle huggingen. Huggingen skjer meget kjapt og ikke bare på vinteren da man 
hadde tid til å drive selv. Jeg hadde gården frem til år 2000 da jeg solgte den videre til Nils Henrik. Jeg 
har revet 5 boliger og satt opp mange andre. Låven er ombygd og påbygd og på ca. 1000 m2. Vi har 
ingen dyr lenger og låven er nesten tom. Vi produserte smågris og slaktegris selv. Nærmere 
pensjonsalder avtalte jeg med et nav og var en satellitt selv. Det gav bedre arbeidsfordeling og 
produksjon av smågris som ble levert videre. For ca. 6 år siden sluttet vi med dette. Nå er låven er tom 
og det er litt synd at det er slik. 
  
Jeg var også med i Bondelaget. Landbrukspolitikken var det store der. Jeg så det som viktig at jeg 
som bonde gjorde en innsats. Var i Skjeberg Bondelaget i styret og ble formann og deretter inn i styret 
i Østfold Bondelag. I 1987 ble jeg formann i ØB samtidig som jeg var bonde. Det var tøft selv om 
kontoret bestod av 2 ansatte. Det var mye snakking og påvirkning av politikere. Det kunne bli 
konfrontasjoner. Vi var nok noen ganger veldig uenige. I dagens politikk er klimaet veldig bra i forhold. 
Jeg har også deltatt i demonstrasjoner selv om det ikke var min stil. Har også hatt kurs om å håndtere 
media og journalister. I Østfold Slakteri satt jeg i kontrollkomiteen. Dette var veldig lærerikt og jeg fikk 
innblikk i hvordan en stor bedrift ble ledet. Var der i 4 år. Satt også i styret i Felleskjøpet også. Da tok 
Nils Henrik over mye hjemme. 
  
Innkjøpssamvirke og salgssamvirke. Tine, melkedelen, og Nortura (Gilde), kjøttdelen, er de store 
salgsorganisasjonene. Felleskjøpet er innkjøpsorganisasjonen. Det finnes også private som Q-
meieriene og Synnøve Finden som konkurrerer. Tine må hente inn råvarer fra alle som sitt 
fellesansvar, men Q-meieriene kan bare hente inn fra de nære. Meierisamvirket er premissleverandør 
i forhandlinger. Det er også Nortura. Medlemmene i samvirket er eierne og betaler en veldig lav 
andelsavgift som gir stemmerett. Felleskjøpet Østlandet hadde 1100 ansatte når jeg begynte der og 
når jeg sluttet var det 800 ansatte. I et AS har man et ansvar og her er et eksempel. Vi hadde et 
datterselskap i FK som vi hadde ansvar for. Det gjaldt skogsmaskiner. Vi som styremedlemmer hadde 
stolt på verdivurderingen av et bruktlager, men det burde vi ikke gjort. Lagret var kun vært 25% av 
verdien. Dette har jeg tatt veldig til meg. Så husk på varelager. FK var et av landets 30 største 
selskaper. 
  
Jeg var også president i Skjeberg Rotaryklubb i 1981-1982. Det var et veldig fint år selv om jeg var litt 
glad når det var over. 
  
På spørsmål fra salen om han hadde kjørt rally svarte Jens Henrik: Ja. Jeg har kjørt rally-bil. Jeg 
prøvde meg også som kartleser og spydde, og da måtte jeg heller kjøre. Men deltagelsen var kun i 
lavere divisjoner. He he. 
  
Jeg har også hatt et båtliv og har hatt en Marex og en 24 Fjord. Vi måtte jo ha en båt som gikk fort 
pga. grisene. Tur-retur skulle gå fort. Det må være ca. 20 år siden. 
  
Jens Henrik takk deretter for seg til stor applaus. 
  
Presidenten takket så for et interessant foredrag og minnet om hvor fint det er å høre på denne type 
foredrag og bemerket at presidenten spiser ikke smør. 

 



Referat fra klubbmøte 11. februar 2015 
  
Møtested:  Intercitymøte, Quality Hotel 
Program:   Jorden rundt v/ Camilla Brandstorp 

   og Inger-Johanne Moen 

Gjester:    
Fødselsdager:   Jan Willy Damsleth 10/2 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   73 % 
Referent:    Jan Willy Damsleth 

 
Komiteen bestående av medlemmer fra Rotary klubber i vårt nærområde valgte dette tema i 
november og nå er dagen endelig kommet. 
 
Tre komitémedlemmer står ved døren og tar imot strømmen av forventningsfulle innbudte og andre 
mer «perifere» som benker seg i lokalet. Møterommet fylles og engstelige blikk veksles mellom 
komitemedlemmene. Spørsmålet ingen stiller, men som raskt blir en realitet: «er det plass til alle»? 
Raskt er ansvarlige i korridoren på «stoljakt» og bærer inn alt det er mulig å få tak på. Etter å ha 
tømt gangen for minst 20 stoler ser det endelig ut til at alle får sitte. Da klokken ble "nitten null null" 
lukker vi dørene og en rask opptelling er på ca. 150 personer.   
 
Formannen for Intercity-komiteen Atle Valseth tar ordet og ønsker alle velkommen til 
«jordomseiling» og etter noen fakta opplysninger om 48 000 nautiske-mil. Utreise fra Tyrkia 2011 
hjemkomst Norge 2014, gir han ordet til Camilla Brandstorp, motormann, lege og smm, Inger-
Johanne Moen, navigatør, proff marine-offiser og smm. (smm="sabla mye mer") 
 

Vi ble vist fantastiske bilder på storskjerm fra over og 
under vann. Middelhavet, Atlanterhavet, Panama 
kanalen, Stillehavet, Indiske hav, Galapagos, Bora Bora, 
Borneo og andre eksotiske øyer og steder. Haier, hav-
rokker, skilpadder, sjøløver og iguaner også. Mennesker 
og kulturer helt forskjellig fra våre breddegrader. 
Enkelhet, smil og et bra liv uten å eie mer enn det aller 
nødvendigste og knapt nok det. Reisen gikk fantastisk 
bra og uten dramatikk, selv om marginene til tider var 
små. "Vanlige uhell" som revnet segl, motorstopp og 
andre reparasjoner fikset jentene selv. Litt komisk var 
"landkjenning" ved Väderöarna, nesten hjemme. 
Grunnen kjente jeg jo til fra før, sa Camilla, litt oppgitt. 

 
Hjemme i Norge på Høysand brygge var det stort oppmøte av familie, venner og mange andre 
som ville overvære hjemkomsten. Musikk, plakater, hurrarop og sikkert også «klump i halsen» på 
mange. Det ble en hyggelig og fantastisk avslutning på mer enn tre uforglemmelige år som for oss 
landkrabber var komprimert til tre fantastiske timer.  
  
"I kjølvannet" av turen ligger også erfaring av mer personlig karakter. Man lærte sine svake og 
sterke sider. Det og kunne stole på at man kan samarbeide og holde fokus i stressede situasjoner 
er en viktig lærdom. Så får man heller leve med litt småkrangling om detaljer, mente begge. 
 
Takk til «segl-jentene» for en fantastisk hyggelig kveld som helt sikkert ikke blir glemt av noen av 
gjestene som besøkte Rotary distrikts årlige Intercity møte. Et Intercity møtet helt utenom det 
vanlige og det mest besøkte gjennom tidene.   
 
(Kai Brandstorp, far til Camilla ble med "et leg" over "dammen", vestover. Etter hjemkomsten og iført rød 
bukse, var han stolt og imponert over hvor dyktige jentene var med båt og navigasjon. Sikkerheten kom i 
alltid i første rekke. Han trøstet mange med de ordene og aller mest kona. Rød bukse, er tegn på at man har 
seglet over havet på egen kjøl kunne Kai fortelle)  



Referat fra klubbmøte 18. februar 2015 

Møtested:  Skjeberg Rådhus. 
Program:   Sarpsborg Park og Anlegg v/ Lars Erik Lunde 
Gjester:   Søren Pyntlund 
Fødselsdager:   Jan Willy Damsleth 10/2 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   52.8 % 
Referent:   Thor Otto Trapness 
 
 
Presidenten åpnet med å gi sitt bifall til Intercityarrangementet i Tune hvor vår 

møteprosent var 72.5. 

Kai kunne opplyse at distriktet har trukket seg fra bidrag til vår klubbs 

engasjement ved Sarpsborgs 1000-års jubileum. Dermed er vi ute av samarbeidet. 

Ole Kristian kunne meddele at siste frist for påmelding til Ost & Vin er 28.mars. 

Guvernøren har meldt sin ankomst. 

 

Presidenten ga så ordet til Jim som skulle presentere foredragsholderen. 

De skulle vise seg å være gamle kjente som ikke hadde noen hemmeligheter for 

hverandre. 

Park & Anlegg AS ble etablert i 1997 av svogerne Jack 

Valleraune og Lars Erik Lunde. I dag har firmaet 175 ansatte 

og en omsetning på 573 millioner. Et formidabelt sprang, må 

man kunne si! Park & Anlegg AS har viktige 

samfunnsoppdrag for Statens vegvesen, Jernbaneverket, 

kommuner, offentlige og private virksomheter. 

Vekst og posisjon kan man takke flinke og kompetente 

medarbeidere for, 

som står på hver dag for å skape en trygg og god 

arbeidsplass med fokus på fornøyde kunder. 

Park & Anlegg AS samarbeider med skoler og Ungt 

Entreprenørskap, og setter kunnskap, yrkesstolthet, læring og HMS svært høyt. 

Firmaet er blant de største lærlingebedriftene innen sin bransje. 

 

Park & Anlegg AS er en del av LUVA Holding AS, sammen med selskapene Calluna 

Grøntanlegg AS, Østfold Totalbygg AS og LUVA Eiendom AS. 

Til sammen gir dette et godt grunnlag for videre satsning innen en rekke 

markedssegmenter. 

 

Firmaet har et sykefravær på 2.8 %, noe man må se som et sunnhetstegn. 

Fire godt utstyrte sikkerhetsvogner er med på å skape en tryggere arbeidsplass.  

9 nasjonaliteter er med på å skape et fargerikt fellesskap. 

 



Referat fra klubbmøte 25. februar 2015 

Møtested:  Skjeberg Rådhus. 
Program:   Pratemøte 
Gjester:   Hans Kr. Guslund 
Fødselsdager:   Rune Larsen 22/2 
Møtt i andre klubber: Kai B og Jan Willy i komitémøte 
Tilstede:   62,9 % 
Referent:    Per Inge Magnusen 

 

Presidenten ønsket velkommen og informerte om hva som har skjedd i senere tid. 

3 min. ble «avlyst» da vedkommende var syk. 

Det ble opplyst om «gamle» dager ang. regler (fravær) og antrekk 

(slips).  

Thor Ørseng fortalte om frustrasjon ang. forskrifter i forbindelse 

med sigarett- og snussalg. 

 

 

Thor Otto er i gang med et 

jubileumsnummer om klubben. Det ble 

besluttet å ikke lage et supplement, men 

en ny utgave i A4-format, da den gamle i 

A5format var «uleselig». 

 

 

 

Per Halvorsen fortalte om sin tid som storkunde hos vinmonopolet 

med bl.a. produksjon av rødsprit. Eksporten til Piteå ble viet spesiell 

oppmerksomhet. 

Det ble for øvrig informert om at det er behov for foredragsholder 

11.03. 

Jan Willy hadde ønske om at klubben kunne bli fadder for Mary`s 

venner. Da dette medfører faste årlige utgifter er dette ikke noe 

klubben kan påta seg. 

Denne kvelden var vi gruppert rundt småborder. Ved mitt bord gikk 

praten livlig om ski, skismøring, religion og hytteliv. 

 

 



 

Sistesia 
 
100 % fremmøte i februar 

 
 
 
 
 
 

 
 
Statistikken 

    
(67,1 % slik som Hans Erik vil ha det) 
(Slik som Distriktet vil ha det) 

 
 
 

 
 

Møteprogram lokale klubber: 
 
Borge RK: tirsdag kl. 20.00 Roald Amundsens Minne 
 
03/3: Kaffemøte,  
10/3: Handelsnæring v/ Morten Huth,  
17/3: Rotary v /Carsten Ianke,  
24/3: Glommabanen v/ Osmund Ueland 
 
 
Tune RK onsdag kl.19.00 Quality Hotel 
 
04/3    Næringsselskapet i Sarpsborg v/ Stine T. Nygaard   
11/3 Besøk fra Borregaard V / Åsbø   
18/3 Frigaardgruppen v/Trond Frigaard   
25/3 Vietnam/Kambodja: Krigsarena til turistmål, Gunnar Høidal  
 
 
Kråkerøy RK mandag 18.45 Fr.stad Sømandsforening 
 
02/3 Najaden v/Alexander Hermansen   
09/3 Torskeaften   
16/3 Russland sett fra det norske konsulatet i St. Petersburg v/Henning P. Pedersen 
23/3 Nordmenn i Antarktis v/Paul Chaplin, New Zealand 

Brandstorp Kai Øivind Lundgaard Lasse B 

Brevik Per Erik Lystad Tor 

Kjølberg Øivind Rolf Jul Strand 

Ole Kr. Laengen Jørgen Winsvold 

4/2 11/2 18/2 25/2 Snitt 

80 73 52,8 62,9 61,5 

Juli-Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 

62,6 67,9 78,9 85,9 60,7 71,2 

Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni Snitt Snitt/år 

81,4 61,5       


