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Hei Rotary venner 
 
Påsken er straks over og jeg har ikke stått i bilkø 
verken fra fjellet eller til/fra Strømstad. Tenk at så 
mange mennesker frivillig utsetter seg for det. 
Kanskje et forskningsprosjekt med påfølgende 
doktoravhandling kunne gi svar. Det måtte sikkert 
være noe for Høyskolen i Østfold.   
                                                                                                                                                    
Ellers kan jeg nå meddele at samfunnskomiteen 
har mesteparten av turopplegget for beboere og 
personell på Borgen Sykehjem klart. Jeg har lovet 
inntil 26 plasser i buss og privatbiler. Men det er 
ikke sikkert at det blir så mange.  
 
Sykehjemmet plukker selv ut de som skal være 
med. Det avhenger litt av dagsformen til den 
enkelte pasient. Vi har ikke tatt endelig stilling til 
hvor vi skal kjøre men Strømstad og Nordby er 
aktuelle steder.  
 
Har noen av medlemmene gode tips å komme 
med så er det fint.  19. mai kl. 10.30 kjører vi. Jan 
Willy er sjåfør på bussen, noen av oss andre 
kjører privatbiler.  
 
Vi gleder oss.     
J H W     
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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: 
08.04 Skottland, kultur og politikk og valg  

v/ Lars Erik Hermansen 

15.04 Myanmar v /Lasse B Lundgaard 

22.04 Ink. Pres. v/ Stein Juliussen 

29.04 Dugnad på Hafslund 
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Referat fra ost- og vinaften 6. februar 2015 

Møtested:  Borregaard Golfklubbs lokaler på Opsund. 
Program:  Ost- og vinaften 
Gjester:  Hans Kristian Guslund, inntil kl 1930 da han ble opptatt 

 som medlem. Guvernør Jan Sverre Hanssen m/ frue, 
 mange koner og samboere. 

Fødselsdager: Herleik Rønningen 27/2   
Tilstede:  62.2 % 
Referent:  Ole Enger 
 
Vi ble ønsket velkommen av en pent antrukket fest- og kameratskapskomite. Deretter ønsket 
Presidenten oss velkommen, også til Guvernør Jan Sverre Hanssen m/frue som hadde tatt turen 
til oss for å overvære kvelden. Førstnevnte tente deretter lys for fred og vennskap. 

 
Hans Kristian ble så sammen med sin fadder, Lasse Lundgaard, 
bedt om å komme opp på podiet for å motta sitt bevis på 
medlemskap. Lasse introduserte vårt nye medlem med å fortelle at 
de ble kjent i 1987 da de sammen stiftet Løkke barnehage. Hans 
Kristian er medlem av Skjeberg øllag og Odd Fellow. Han har tre 
voksne barn. 
 
Presidenten overtok så ordet og informerte vårt nye medlem om 
Rotary's regler. Guvernøren stakk deretter nålen som bevis på sitt 
medlemskap i Hans Kristians jakkeslag. Han overrakte også 
vimpelen med Skjeberg RK. Han fortsatte Presidentens tale med å 
utdype mer om Rotary's retningslinjer og regler. 
 
Resten av kvelden ble utmerket ledet av formannen for Fest- og 
Kameratskapskomiteen, Morten Pehrsen, og kalaset ble som 
sedvanlig åpnet med et foredrag om kveldens viner av Thor Otto 
Trapness. Han måtte avbryte den allerede høyrøstete forsamlingen 
med: «Når det blir så mye støy av litt vann, kan man tenke seg 
hvordan det blir etter litt vin!» Vi ble også nøye advart mot å bruke 
«gorillagrepet» rundt glasset. Et vinglass skal holdes i stetten! 
 
De utvalgte vinene var som følger: Casillero del Diablo Chardonnay 
2013, en hvitvin fra Chile, Marq. De Somera Tempranillo 2013, 
rødvin fra Spania, Escada Touriga Nacional 2012/2013, rødvin fra 
Portugal, og til sist en rødvin fra Chile, Santa Helena Siglo de Oro 
reserva Cabernet Sauvignon 13. Mer om vinene kan man lese om i 
pamfletten som ble utlevert.  
 
Deretter var festen i gang. Oster med forskjellige valører, smaker og 
lukter var sirlig plassert på bordet, og festdeltakerne forsynte seg 
grådig. Det ble sunget og drukket, og som Thor Otto innledet med, 
støyen ble ikke mindre utover kvelden som ble avsluttet ved 23-
tiden.  
 
Takk for en meget hyggelig aften! 



Referat fra klubbmøte 11. mars 2015 

Møtested:  Borregaard Golfklubbs lokaler på Opsund. 
Program:  Borgarsyssel årbok nr. 9 v/ Ola Jonassen 
Gjester:  Fru. Gundersen, Ola Jonassen og Kjell Haakenstad. 
Fødselsdager: Thor Ørseng 8/3  
Tilstede:  76.3 % 
Referent:  Jens B. Grønnerød 
 

Presidenten orienterte om Rotary's 110årsjubeleum, og at klubben i den forbindelse har 
betalt inn kr.400 ekstra til Rotary Foundation. 
Han takket festkomitéen for en vellykket ost og vinaften. 
Thor Otto kom med den triste beskjeden om at Rees Davies er død. Rees var en av de 
eldste medlemmene i Welshpool Rotary Club, og vi som var i Wales husker han som en 
meget trivelig og omgjengelig mann. Hvil i fred. 
  

Kveldens program var: St. Olavs Vold. Borgarsyssel 
Museum Årbok nr. 9 2012-2014. Omtalt av Ola Jonassen 
og Kjell Haakenstad. 
  
Ola Jonassen begynte med å presentere årboken som 
har et forsidebilde som viser Ronny Remme som kjørte 
noen runder på toppen av Borregaards pipa, også kaldt 
Gros Minne, før den ble revet i 2008. 
Målsetningen med å utgi disse årbøkene er øke 
interessen for historien og museet. Dette har de lykkes 
godt med etter min mening. Boken inneholder mange 
gode artikler som favner bredt om hendelser og personer 
i regionen sett i historiens lys. Ola presenterte de 
forskjellige artiklene i boken på en humoristisk og 
informerende måte, som vi satte pris på. Så løp og kjøp! 
  

Kjell Haakenstad fortsatte med og presentere en av 
artiklene i boken, Asbjørn Halvorsen, Sarpingen som 
erobret fotball-Europa. Asbjørn Halvorsen kan betegnes 
som 30 åras Drillo. Han var tidenes yngste kaptein 18 år, 
da SFK beseiret Brann i norgesmesterskapet i 1917. I 
1921 reiste han til Hamburg for å lære tysk og 
skipsmegleryrket. Han kom der i kontakt med Hamburg 
Sportsverein og fikk en lysende karriere i klubben. I 1933 
kom han hjem til Sarpsborg og ble trener for SFK. Han ble 
samme år ansatt i NFF og ble en sentralperson i forbundet 
og dermed for fotballens videre utvikling. 
Under krigen var han motstandsmann og havnet på Grini 
og senere i Tysk fangenskap. Han gjorde en stor innsats 
for sine medfanger, og reddet bl.a. Trygve Brattelis' liv. 
Etter krigen fortsatte han i fotballforbundet, men slet med 
senskader etter krigen. Han døde i 1955. 



Referat fra klubbmøte 25. mars 2015 

Møtested:  Skjeberg Rådhus 

Program:  Evaluering av peismøtene 18. mars 

Møtt i andre klubber: Steinar Kjus i Strømstad 23/3,  

 Tor Otto Trapness i Sarpsborg 23/3, Per Andersen på Kypros 

Tilstede:  81.6 % 

Referent:  Rune Larsen 
  
Presidenten ønsket velkommen og takket alle peisvertene forrige uke. Vi hadde 84,2 % fremmøte 
på peismøtene. 
  
Husk invitasjonen vedrørende Christian Radich, merk dagen: onsdag 6/5. Alle får fremmøte for å 
delta på turen. Det er påmelding. Minner om jubileumsmøtet den fredag 29/5. Det er ikke møte 
1/4. 
  

Resultat fra peismøtene Gr.1 Gr. 2 Gr. 3 Gr.4 Gr. 5 Snitt 

1.    Engasjerte medlemmer:  9 10 9 9 9 9,2 

2.    God atmosfære:  9 10 9 10 9 9,4 

3.    Engasjerende miljø:  6 7 10 8 9 8 

4.    Ledelse i klubben:  10 10 10 10 9 9,8 

5.    Lokalt + yrkesmessig nettverk:  3 7 3 6 8 5,4 

6.    Vekst i medlemmer:  4 4 6 6 6 5,2 

7.    Bredde i yrker og alder:  6 4 6 4 6 5,2 

8.    Interesse fra det offentlig:  1 5 3 3 4 3,2 

9.    Engasjerende lokale prosjekter:  5 9 8 7 6 7 

10. Forsøk på nytt: 6 6 6 7 8 6,6 

11. Gøy sammen:  10 10 10 10 9 9,8 

12. Gøy sammen:  10 10 10 10 9 9,8 

 
Gruppe 1. Rune Larsen, Ole Kristian Laengen, Morten Pehrsen, Søren Pyntlund, Hans-Kristian 
Guslund, Per Brevik, Einar Gundersen. 
  
Temaer på medlemsmøter: Ønsker foredrag fra næring og yrker. 
  
Gruppe 2. Jens Henrik Westberg, Øystein Brodal, Per Christian Solberg, Jens Bertran 
Grønnerød, Jørgen Winsvold, Jim Johansen 
  
Evaluering av rekrutteringsmøtet: Programinnholdet kan fornyes og diskuteres. Kan ta initiativ 
rundt gamle medlemmer. Be med gjester på interessante foredrag for å skape interesse. 
  
Temaer på medlemsmøter: Blinke ut programmer med allmeninteresse. Eks.: Rotteplagen. 3-min 
bør gjenopplives og administreres. 
Fremtidige inntekter: Ikke mange ideer. Kai sitt vannprosjekt kan kanskje utvides. Samle inn 
bruktbøker. 

  
Gruppe 3. Per Sundby, Ivar Haug, Kåre Vasstveit, Lasse Lundgaard, Per Andersen, Hans Erik 
Pedersen 
   
Evaluering av rekrutteringsmøtet: Møtet kan gjentas årlig. Temaene var bra. Med hensyn til nye 
medlemmer: Spørre først? Eller klarere først? 
  
Temaer på medlemsmøter: Bedriftsbesøk annen hver måned er ok. Ikke bare begrense oss til 
nærområdet. Senior og egoforedrag kan være korte foredrag og være en del av pratemøtet. 3-
min: Må kunne diskuteres og prates om. Ønsker temaer av allmenngyldig interesse. 



Fremtidige inntekter: Høk-festivalen. (Men det kom ikke inn penger på det). Stille vakter på større 
arrangementer. Når bokpengene er brukt opp, skal vi øke kontingent? 

  
Gruppe 4. Tor Lystad, Stein Juliussen, Steinar Kjuus, Per H Eriksen, Herleik Rønningen, Per 
Halvorsen,  
Thor Ørseng, Brynjulf Kjenstad 
  
Evaluering av rekrutteringsmøtet: Nyttig og bra og bør gjentas. Innholdet var bra. 
Tilbakemeldingene fra Tune Rotaryklubb var bra. 
  
Temaer på medlemsmøter: 3-min bør innføres som en 3-min skal være. Yrkesforedrag, mer av 
det og benytte gjester. Senior/egoforedrag kombinert med pratemøte. Bedriftsbesøk er viktig: 
Foreslår 2 på høsten og 2 på våren. Programkomiteen er viktig og gjør en god jobb. Den kan 
også utfordre medlemmene til å komme med programforslag. 
  
Fremtidige inntekter: Loppemarked (mye jobb). Gamle bøker. Egentlig ikke noen gode forslag. 
  
Gruppe 5. Ole Enger, Ragnar Faale, Per Henrik Eriksen, Rolf Jul Strand, Jan Willy Damsleth 
  
Evaluering av rekrutteringsmøtet: Var det for mange andre Rotarianere fra Tune RK der? Dvs. 
var forsamlingen for stor? For øvrig var møtet veldig bra. Legge vekt på spørsmål fra gjester. 
Endre foredragsrekkefølgen noe. Følge opp gjestene. 
  
Temaer på medlemsmøter: Yrkesforedrag. Nye medlemmer bør snakke om yrke og ikke så mye 
om privat. Ønsker flere bedriftsbesøk. Pratemøter gjerne med diskusjon. Noen klubber har 3-
minutter på alle møter. Kanskje flere seniorforedrag. RYLA kandidatene må komme og foredra. 
  
Fremtidige inntekter: Bøker: Spørre andre forlag? Besøke Kolbotn for å bli mer kjent. Vannet! 
Kan dette settes i system? Kan det selges i butikk? Ullerøy-dagen. Selge vafler. Visittkort for 
klubben. Prospekt/folder over prosjektene. 
  
Etter overleveringen av peismøtenes enkelte resultater ble det diskusjon i plenum. 
  
Vannprosjektet: Kan komme til å legges ned om ikke distriktet viser interesse. Noe må gjøres. 
Bør være i klubben. Men husk vi er en Rotaryklubb og ikke som andre klubber hvor vi skal ha 
inntekter og kan delta i prosjekter. 
  
Kommentar vedr. 3-minutter. Skal ikke være annet enn 3-minutter. Ingen diskusjon. 
  
Jobbe for å få med andre yrker og medlemmer. Tilbakemelding fra årets RYLA. Han synes det 
var så flott og fantastisk. Var veldig sliten. Kommer gjerne med foredrag om det. Tusen takk til 
klubben. 
  
Litt om programmet fremover: 29/4 dugnad på Hafslund. 19/5: Borgen Sykehjem: Årets tur. Vi 
behøver også personbiler i tillegg til bussen. 29/5 Jubileumsfest. 
  
Det er et ønske om å ha hele programmet, dvs. det som er spikret, fremme på weben slik at man 
ikke bare ser inneværende måned. Ta gjerne med hele Rotaryåret. 
  
Til informasjon: For noen år siden ble det i Rotary samlet inn gode historier som ble til en bok. 
Forfatteren som het Eddie Sjøborg er nå død. 
  
Rapport fra Tunis: Tor-Otto hadde vært i Tunis og hadde ikke fått med seg turist-terroren før 
Jens-Henrik ringte og lurte på om han levde. Vi skulle ha vært der på den dagen, men valgte 
annet program og var glad for det. Byen krydde av politi både før og etter terroren og drapene på 
turistene. Var også i Kartago, men det var en skuffelse, dvs. en haug med stein uten noen form 
for informasjon. Derimot var det romerske badet ved siden av en skikkelig opplevelse. Medinaen i 
Tunis var fantastisk! Men husk å prute!!! Billig, rasende billig. Transport enda billigere. På fredag 
får man ikke kjøpt alkohol, men de selger alkoholfritt øl. De har ikke skinke heller. 



 

Sistesia 
 
100 % fremmøte i mars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistikken 

    
(76,1 % 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 
 
7/4 Kaffemøte, tema rekruttering 
14/4 Klubbens planer og mål 
21/4 Fra Østlandskonsult til COWI v/ kontorleder Lillian Ovell 
 
 
Tune RK onsdag kl.19.00 Quality Hotel 
 
8/4 Besøk på Dahles auto 
15/4 Jothun v/ Kjell Johansen 
22/4 Reguleringsplan i Sarpsborg kommune 
29/4 Komitemøter hjemme hos komitélederne 
 
 
Kråkerøy RK mandag 18.45 Fr.stad Sømandsforening 
 
13/4 Ulf Terje Johnsen rodde fra Moss til København 
20/4 Minner om filosofen Arne Næss v /roy Kristiansen 
27/4 Kaffemøte 
 
 

Andersen, Per Ole Kr. Laengen 

Brevik Per Erik Lundgaard Lasse B 

Enger, Ole Lystad Tor 

Faale, Ragnar Pedersen, Hans Erik 

Gundersen, Einar Trapness, ThorOtto 

Juliussen, Stein Ørseng, Tor 

Kjuus, Steinar  

6/3 11/3 18/3 25/3 Snitt 

62,2 76,3 84,2 81,6 71,8 

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 71,8      


