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Først av alt. En takk til vår månedsbrev - redaktør, Per 
Erik. Som leverer vårt månedsbrev hver måned, år ut 
og inn, hver gang. Rotary’s beste månedsbrev må 
vite. 
 
Jeg selv er fornøyd med at jeg faktisk ikke skal ut på 
jobb-reise før til høsten, i disse dager med vårsol, 
drivhus, potetåker, barnelatter og alt som hører livet 
til. 
 
Skjeberg Rotaryklubb har lagt nok et interessant år 
bak seg. En måned igjen for vår president Tor og hans 
styre. Godt levert. Neste president har allerede lagt 
lista for sitt år, og livet går videre. 
 
En av de beste erfaringene fra året som gikk var 
rekruteringsmøtet, sist høst. Dette må vi gjenta. Med 
litt raffinering av innholdet på møtet bør dette bli fast 
innslag hvert Rotary-år. Klubben har jo tradisjon for 
dugnad, Rekrutering er også dugnad. Våre nye 
medlemmer er med og senker snittalderen, samtidig 
som alle andre blir eldre.  
 
Vi går inn i måneden Mai med Hipp og Hurra, Sol og 
sjø , Hage og 40 års-jubileum. Tenk det. Skjeberg 
Rotary er 40 år i år. Det får meg til å tenke på vår 
Charter-President Bjørn Winsvold, forsanger og 
general for ”Rosa på ball”. Han gikk bort for noen år 
siden, men klubben lever videre, og vi feirer 40 år i år. 
Det er 30 år mindre enn snittalderen i klubben. 
 
Noen som husker denne karen, og hva driver han 
med. Kanskje vi skulle ta det opp igjen. 

 
Med hilsen fra  
 
Leder for Internasjonal avdeling 
Øistein B 
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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: 
06.05 Pratemøte + Evaluering v/ Stein J 

13.05 Nigeria v/ Ole Kr. Laengen 

20.05 Ikke fastsatt 

29.05 Årsfest på Tune Prestegård 
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Referat fra klubbmøte 8. april 2015 

Møtested:  Skjeberg Rådhus 

Program:  Skottland. Politikk, kultur og valg. v/ Lars E Hermansen 

Gjester:  Søren Pyntlund 

Fødselsdager: Per Løkkevik 28/3 Jørgen W 29/3, Lasse B L 3/4  

Tilstede:  84.6 % 

Referent:  Rune Larsen 
  
Presidenten ønsket alle velkommen. Hyggelig å se så mange etter påske. 
  
3-minutter ved Tor-Otto: Hans bror forsvant i Børtevannet for 43 år siden og nå må jeg fortelle 
dette: Jeg tok på meg vadebuksen for å fikse bøyen til båten min. Men den var for langt ute i 
vannet og støvlene satt fast i leira. Etter litt baksing fikk jeg vadebuksa full av kaldt vann og gikk 
under. Vannet var iskaldt og det var vanskelig å komme det opp i lufta igjen med vadebuksa 
som anker. Men jeg klarte å mobilisere alt jeg hadde av krefter og krabbet meg oppover under 
vann. Jeg kom meg inn og satte meg i vannkanten. Så brukte jeg 10 min til å ta av vadebuksa 
for så å skifte til en gammel bukse og en gammel fleecegenser. Jeg var iskald og kroppen 
gjorde alt den kunne. Jeg klarte å kjøre hjem i bilen på lokale veier. Vel hjemme hev jeg av 
klærne og dusjet i varmt vann i minst 30 minutter. Husker ikke helt hvordan jeg egentlig kom i 
land og men jeg sloss fælt for å komme opp. Men merkelig nok gikk det bra og jeg står her i 
dag. 
  
Kai Brandstorp: Det nærmer seg årets Mozart-konsert den 18/4 kl. 1400 i Skjeberg kirke 
Vi behøver to som funksjonærer som skal dele ut program. 

  
Presidenten: Ridderdagene som vi sponset i fjor med 10 tusen den 21-23/8. Styret går for dette 
i år også. Han gav deretter ordet til kveldens foredragsholder Lars Erik Hermansen. 
  
"Skottland et land i opprør?" 
Foredraget ble holdt av meg i Halden Rotaryklubb i fjor. Jeg har vært medlem av Halden RK i 
ca. 2,5 år. Bor i Rygge og jobber i Oslo. Tok økonomi studium og er siviløkonom 4 år. Har også 
tatt mastergrad i Newcastle. Og en mastergrad i Logistikk fra London. Jeg jobber som lager- og 
logistikksjef på en margarinfabrikk i Oslo. På nitti-tallet studerte jeg i 4 år i Sterling midt mellom 
Glasgow og Edinburgh. 

 
Fakta om Skottland. 
Nordre del av Storbritannia, Hebridene og Shetland. 32 
kommuner. 500 personer eier over 1/2-parten av skog og 
mark. Landeierne er ganske dominerende. Edinburgh er 
hovedstad. Glasgow erf største by. 72 772 km2. Ca. 5.2 mill. 
innbyggere. Ca. 750 tusen skotter bor på utsiden av Skottland. 
Del av det Britiske Kongedømme (UK). Glasgow. Et sted for 
shopping. 
  
Historisk. Uavhengighet fra England siden 1200. Act of Unions 
i 1603. Forsøk på koloni i Panama. Unionen slik den er nå ble 
akseptert på 1800 tallet. I 1934 be SNP Scottish National 
Party dannet. I 1974 stemte de for et eget parlament, men det 
var lav deltagelse og ikke godkjent. I 1979 vant The 
Conservative Party. Nå ble det en del streiker og protester fra 
fagforeningene. I 1999 ble eget parlament opprettet. 



  
Mrs. Margaret Thatcher ble valgt i England. For skottene ble en velkjent karikatur av henne mer 
kjent en damen selv. Styrte Storbritannia som en enhet og med hard hånd. Hun lyttet ikke til 
fagforeningene og gjennomførte store endringer på kort sikt. Skottene følte seg ignorert. Mange 
sier "Jeg ønsker meg aldri Margaret Thatcher tilbake.". Mange verft i Skottland med sterke 
fagforeninger. De følte seg overstyrt og var prøvekaniner for endring av skatter etc. Alt dette 
førte til en distansering fra engelskmennene. Skottene hadde ingen reel makt i Westminster. 
Hele tiden hadde Skottene egen kirke, nasjonalbank, rettssystem og skolesystem. Og egen 
valuta, som ikke er populær i England. I Skottland er det to valutautstedere, men de har samme 
verdi. Arbeidsledigheten økte sterkt i Skottland under Thatcher. Når hun døde var dette 
overskriften "The woman who divided a nation". 
  
I 90 årene. Labour vant i 1997 med Tony Blair. Skottene var fornøyd til å begynne med. Men 
fokus gikk nok mot sør og øst hvor jobbene skaptes. Skottenes forventninger på flere jobber ble 
ikke innfridd og dette skapte sosiale utfordringer. 
  
1999, en ny tid og nye muligheter? Nytt parlament i Edinburgh. Egen statsminister med lokal 
regjering. Labour var størst til 2011. Så gjorde SNP et brakvalg og 2012 godtok David Cameron 
en folkeavstemming i Skottland. Den 18. september 2012 ved 700-årsjubileet for slaget mot 
England i Bannockburn ble valgt til avstemmingsdato. Når det først ble en egen 
folkeavstemming ble det et sterkt ønske om mer selvstyre og separatistbevegelsen vokste. De 
ønsket å bli et eget land med troen på den "nordiske modellen" og hadde høy nasjonal 
selvfølelse. Oljeutvinning skulle finansiere nasjonaliseringen og selvstendiggjøringen. Men 
selvfølgelig var det utfordringer som valuta, oljesektoren, arbeidsplasser, EU/NATO, økonomi, 
finansinstitusjoner, etc. "Ja-siden" hadde lovet for mye. Alle skotter med postadresse i Skottland 
hadde stemmerett. 
  
Veien videre etter valget: Tre etablerte partier har lovet mer selvstyre og mer press på 
regjeringen i London. Det var også press fra andre regioner i Europa som ønsket selvstyre som 
Flandern og Catalonia. England, Nord Irland og Wales kunne jo også ønske selv selvstendighet. 
  
Valget 7/15-2015. Mange partier kjemper om stemmer, men det er tre store partier som kan 
regnes. De tre store partiene har i liten grad innfridd kravene etter det skotske valget. Labour 
kan miste mange representanter i Skottland. Dette blir en ny æra i britisk politikk og parlament. 
Det blir spennende å se hvordan det går. 
  
En skotte har alltid et rykte på seg til å være gjerrig og fattig. En godseier kunne man sett på 
gaten for å selge aviser, selv om han var steinrik. 
  
Det finnes også valgkretser, men det er kun en som vinner. I noen kretser finnes det kun et parti 
og da vinner jo det partiet. 
  
En skotte går med kilt. Tilsvarer norsk bunad. Er kun for menn. Mønsteret tilhører klanen. Og 
man har ingenting under kilten, den er varm nok! 
  
Skotsk whisky. Veldig lokalt preg. I vest er whiskyen røykpreget. I øst er den rundere og 
mildere. Husk at Glen betyr dal. Og i dalen er det annet jordsmonn. Skottene er stolte og liker 
ikke når de internasjonale kjøper opp lokale destillerier. 
  
Presidenten takket for foredraget og overrakte en god flaske vin til foredragsholderen. Deretter 
ønsket presidenten alle vel hjem, velkommen til neste møte, og hevet møtet. 
  



Referat fra klubbmøte 15. april 2015 
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  En reise til Myanmar 2013 v Lasse B Lundgaard 
Gjester:   
Fødselsdager: Svein Arne Bergh 9/4 Hans Erik Pedersen 15/4 
Tilstede:  89.7 % 
Referent:  Jan Willy Damsleth 
 
Klubben har fått en PC av Ole Enger som kan benyttes av foredragsholdere ved behov. Takk Ole! 
 
Vi blir minnet om vår store Jubileumsfest på Tune prestegård. Fredag, 29.mai klokken 18,30 
kuvertpris kr 750,- Påmelding helst innen 5.mai. 
 
Møteprosenten for klubbene i distrikt 2260. Vi har en høyst livlig prosent på hele 75,7 % som er 
distriktets tredje beste. Vi er på pallen. 
 
Presidenten opplyser at ti tusen kroner er foreslått bevilget til Storedal anleggets årlige konsert. 
Gutta responderte med nikk og klapp. Det betyr "OK- bevilget" har vi lært oss. Hva pengene skal 
benyttes til ble ikke debattert. En kommentar fra bakerste benk var: "nå blir det mer musikk for 
penga"   
 

En reise til Myanmar var tema og Lasse har "kledd seg" i laken-
benklær. Han forklarer at slike skjørt (ikke laken) benyttes av alle 
menn og er nærmest et nasjonalantrekk. 
Så "knipser" Lasse på projektoren og opp på kommer fakta om 
landets befolkning på 51 millioner, pluss. Areal, omkringliggende 
land, politiske forhold, religion, utdannelse og økonomi. 
Befolkningen består av mange ulike folkegrupper og det er fem års 
obligatorisk skole osv. Militær juntaens overgrep på befolkningen 
internasjonalt påtrykk fra mange land for å bedre forholdene. Aung 
San Suu Kyi's demokratiske valg, husarrest og historie ble fortalt. 
(Her ble det også litt team arbeid og komikk da dette vanskelige 
navnet skulle uttales, og Per L. ble flittig brukt som "uttaler") 
Landets ledere (juntaen) har gjort forsøk på demokratisering og 
landet er noe mer åpent etter sterkt påtrykk fra EU og USA.      
 
 
 

Vi fikk se flotte bilder fra landet og reiseruten bestod av flere mindre flyturer. Dette er landet til FNs 
generalsekretær U Thanth. 
 
Noe av det kanskje merkeligste var 4.400 templene på en åpen flat slette som var bygget kun for 
øyet og var helt massivt og lukket. Her kunne man styrke sin Karma, fortalte Lasse. Munker og 
nonner som tigger mat er også en del av Myanmar. Landet er verdens største eksportør av teak, 
men også jade, perler, rubiner og safirer. Fredsavtale inngått mars 2015 med 16 opprørsgrupper, 
men landet har også opplevet kraftig vold mellom Buddhister og Muslimer i Rohingya fra 2013 som 
fremdeles uavklart. 
 
Nytt valg i november 2015 imøtesees med spenning i et land med mange ulike folkegrupper og 
religioner. 
 
Mer fakta kan leses på: www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12990563 
 
Takk til Lasse for inspirerende info om MYANMAR. 
 



Referat fra klubbmøte 22. april 2015 

Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  Innk. Pres Stein Juliussen's møte 

Gjester:   
Fødselsdager: Kjell Lunde 16/4 
Tilstede:  72.9 % 
Referent:  Ole Enger 
 

Presidenten ønsket velkommen.  

Einar syntes det var dårlig med fremmøte til Mozartfestivalen i 
Skjeberg krk. 

Stein startet sin innledning med å formidle sin følelse for sin nye 
rolle i klubben som spennende og skremmende, men skjerpende. 
Han fortsatt med å informere om klubbens planer og mål for neste 
periode. Det nye i år er at klubbens medlemmer i en 3 års 
periode, skal presentere noe om klubbens hovedmål og visjoner. 

Han gikk deretter kort gjennom historikk og startet med Paul 
Harris. Bakgrunn, strategier, visjon og mål for Rotary, Distrikt 
2260.  

Det blir de samme komiteene som tidligere. Stein fortsatte med å utdype hva han tenkte om   
Rotary, og hvilke kvaliteter klubben gir han. Det å gagne andre og bruke 4-spørsmålsprøven 
daglig i forskjellige sammenheng er verdifulle bidrag for å være en fullverdig rotarianer. 

Stein viste deretter en video av talen til den indiske RI-presidenten Ravi K. Ravindran. Talen 
ble fremført i påhør av 500 forskjellige presidenter fra forskjellige nasjoner. Han fortalte om 
alle de gaver vi får i løpet av livet, barn, kjærlighet, familie, utdannelse, osv. Vi formidler 
tanker, kunnskap og kjærlighet, og dette er goder som er igjen av oss og som blir husket 
etter vår død. Ravi henstiller til medlemmene ikke bare å motta disse gavene, men bli en 
gave som gir selv. Sammenlignet blant annet med mor Theresa, som ga «passion» som sin 
gave. La oss bli inspirert av dette og si til oss selv: «Let me be a gift to the world».  

Stein fortsatte etter dette med å si at han har fått sin gave og utfordring med det er å være 
president i dette året. 

Vi skal være et prioritert forum i lokalsamfunnet og representere. Skjeberg Rotary skal være 
et nettverk for sine medlemmer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Presidenten presenterte deretter de forskjellige komiteene som gikk sammen og diskuterte 
de forskjellige punktene som var satt opp. 

Jan Willy troppet plutselig opp fra kjøkkenet iført hippiantrekk. Han hadde nemlig vært på 
«hippifest» i Follo. Der hadde de som representanter for Marrys venner, sammen med fire 
jenter fra skjeberg Folkehøyskole solgt vafler til inntekt for organisasjonen. De klarte å samle 
inn kr. 240000! 

Kai avsluttet med å fortelle noe «morsomt». Der han bor er det en bakke opp. Midt i bakken 
er det en parkeringsplass. Det parkerte han en henger som skulle benyttes. Om morgenen 
rygger først Kai inn i den, litt senere ringte hans kone som også klarte å rygge sin bil inn i 
den. Og som om ikke dette var nok, så ringte hans datter senere på dagen og fortalte at 
hengeren hadde rullet ned bakken og kjørt inn i hennes bil! – «Heldigvis» var hengeren 
uskadet.  

Jim informerte deretter om dugnaden på Hafslund hovedgård. Hovedallene inn til Hafslund 
skal rydde igjen. To trær står igjen som er plantet i 1840. Søke om tilskudd til å plante et par 
nye trær. 



Referat fra klubbmøte 29. april 2015 

Møtested:  Hafslund Allé 
Program:  Dugnad i Hafslund alléen 

Gjester:   
Fødselsdager: Morten Pehrsen 29/4 
Møtt i andre klubber: Thor Otto i Sarpsborg 27/4 
Tilstede:  80.6 % 
Referent:  Jens B Grønnerød 
 
Et sikkert vårtegn er når klubben møter opp på dugnad i Hafslund alléen. Litt kaldt og med 
truende mørke skyer i horisonten skremte ikke medlemmene fra å komme. De første 4 med 
motorsag kom allerede kl. 15.30 og da var dugnad sjefen Jim der sammen med Jan Willy og 
utstyret til "kjøkkenet". Jim hadde på forhånd merket av noen store trær som motorsag-gutta gikk 
på med liv og lyst. I år var det Per Sundby, Rune Larsen, Hans Erik Pedersen og Per Brevik som 
sørget for at de ærverdige trærne falt en etter en. Deretter kvisting og oppdeling til resten av 
gjengen som skulle komme kl. 18.30. Etter en snau time kom ryddegjengen og snart var alle i 
arbeid. André, sønnen til Jim hadde i mellomtiden kommet med traktor og "grenspiser" som raskt 
forvandlet store og små grener til flis.  
 
Til sine tider så plassen ut som en maurtue der alle gikk og bar på grener og stubber. Snakk om 
dugnadsånd.  

Store kubber var ingen 
hindring! 
 
I mellomtiden fikk vi 
høre at Sarpsborg 08 
ledet 1-0 over Odd, og 
det la ikke akkurat noen 
demper på det gode 
humøret i klubben. 
 
 

Den siste lille dugnaden var å hjelpe Kåre V med å få lastet opp en tilhenger med flott bjørkeved. 
Den varmer nok flere ganger! 
 
Da klokken nærmet seg "rømmegrøt-tid" var det en sliten, men fornøyd gjeng som tok for seg av 
grøt og saft. Dette er blitt en tradisjon som vi gjerne holder på i mange år til. Selv om de fleste er 
pensjonister, var det ikke noe å si på innsatsen. 80,6 % frammøte på en dugnad, det er 
kjempestort! 
 
 



 

Sistesia 
 
100 % fremmøte i april 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistikken 

    
 
(77,5 til distriktet) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Møteprogram lokale klubber: 
 
Borge RK: tirsdag kl. 20.00 Roald Amundsens Minne 
 
05/5: Dugnad på Tomta  
12/5: Kaffemøte  
19/5: Motorcycling Rotarians 
26/5: Bedriftbesøk Necxans 
 
Tune RK onsdag kl.19.00 Quality Hotel 
 
06/5    Christian Radic   
13/5 Ego Mikrobrygghus på Torp   
20/5 Harehjellen   
27/5 Marys venner  
 
 
 

Brevik Per Erik Lundgaard Lasse B 

Damsleth, Jan Willy Lystad Tor 

Enger, Ole Strand, Rolf Jul 

Gundersen, Einar Sundby, Per 

Halvorsen, Per Trapness, Thor Otto 

Kjenstad, Brynjulv Vastveit, Kåre 

Laengen, Ole Kr. Winsvold, Jørgen 

Larsen, Rune Ørseng, Tor 

Lunde, Kjell  

8/4 15/4 22/4 29/4 Snitt 

84,6 89,7 72,9 80,6 77,5 

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 71,8 77,5     




