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Vi har et månedsbrev som er unikt på flere måter. 
Klubben feirer 40 år i år og det samme gjør 
månedsbrevet vårt. Det har vært, og er en kilde til 
klubbens historie og har vært en nyttig kilde som 
oppslagsverk til vårt jubileumsskrift som er under 
arbeid. 
 
Komitéen til jubileumsskriftet, som består av Thor 
Otto Trapness, Øistein Brodal og Per Brevik, skal 
prøve å få det ferdig i løpet av sommeren. Det 
skal selvfølgelig være med et referat fra 
jubileumsfesten som ble en kjempefin fest med 
en møteprosent på 92,3! og et minne for livet for 
medlemmer og gjester. 
 
Websiden vår er også nesten ferdig i nytt design. 
Det blir en ny felles mal for de Rotaryklubbene, 
som hadde den "gamle" løsningen, og det blir 
spennende å se hvordan den blir mottatt av 
klubbens medlemmer. Regner med å ta en rask 
gjennomgang for klubben så snart den er ferdig. 
 
En redaktør ekstra blir det også, Rune Larsen har 
sagt seg villig til å hjelpe til med utgivelsen av 
månedsbrevet og vedlikehold av websidene. Litt 
viktig å ha en reserve hvis vi skulle ha behov for 
det. Det er viktig å ha en kontinuitet slik at 
månedsbrevet kommer ut i første uken i neste 
måned og at vår tradisjon blir ivaretatt. Vi er stolt 
av månedsbrevet vårt og får også mye skryt av 
andre klubber. 
 
Til slutt vil jeg takke komitémedlemmene for en 
utmerket innsats i Rotaryåret som snart er omme. 
Det har ikke vært noen problemer med referater 
og alle har stilt opp med sine innlegg til rett tid. 
 
 
PEB 
 
 

 
Nr. 10 Årgang 39 
Mai 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: 
03.06 Bedriftsbesøk på Jackon Gressvik 

10.06 Ikke fastsatt 

17.06 Overrekkelse av protokoller og 
Presidentkjede 

24.06 Ikke fastsatt 
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Referat fra klubbmøte 6. mai 2015. 

Møtested:    Skjeberg Rådhus. 
Program: Pratemøte, oppsummering fra peisemøte 

ved innkommende President Stein 
Gjester:    Ingen. 
Møtt i andre klubber:  Ingen. 
Tilstede:    86,8 %. 
Fødselsdager:   Ingen. 
Referent:    Jim Johansen. 
 

Presidenten ønsket velkommen til møtet, og takket for god innsats ved dugnaden ved Front 
alléen ved Hafslund. 

Han overrakte vin til undertegnede og til Andre Belsby for innsatsen under dugnaden. 

Morten minnet om påmeldingen til jubileumsfesten den 29. mai.  

 

Innkommende president Stein Juliussen la frem klubbens arbeidsplan for 2015-2016, med 
visjoner og mål. 

Spørsmålet om nettverk skapte en del diskusjon, det ble vedtatt at dette legges inn i planen, 
under Visjon. 

Under hovedmål 3. ble spørsmålet om økonomi tatt inn. 

Det nye styret skal arbeide videre med å finne nye inntektskilder. 



Referat fra klubbmøte 13. mai 2015 

Møtested:   Skjeberg Rådhus    
Program:   Nigeria v /Ole Kr. Laengen   
Gjester:   Søren Pyntlund, Turid Ørseng Laengen  
Fødselsdag:   Bjørn Strand 8/5, Ole Enger 11/5  
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:  84,2 %   
Referent: Thor Otto Trapness 

 

Diverse: Welshpool RC takker for innbydelse til 40-årsjubileet,men kan ikke stille. 
Per Sundby refererer fra Christian Radich turen. Klubben vår hadde tre deltagere. Flott 
orkester og nydelig fiskesuppe. 
Morten Pehrsen kunne meddele at det v ar 57 påmeldte fra klubben vår til jubileet. 

 

Dermed slapp Ole Kristian til, og han startet med å si at, klok 
av skade, ville han svare på spørsmål etter at han var ferdig. 
Ole startet med å presentere det "lille" skipet som var hans 
hjem fra 2004 til 2012 oppankret utenfor kysten av Nigeria litt 
nord for Ekvator. En Bergersen-båt på 274 000 tonn dødvekt 
med lagerplass til 2 000 000 fat olje. 
Skipets lengde var 300 meter, bredde 60 meter, dybde 27 
meter. God plass m.a.o.  

Nigeria dekker et landareal på 923 000 km2, og er nesten det 
dobbelte av Frankrike. Usikkert anslått 173 millioner 
innbyggere. Abuja, i innlandet, er i dag hovedstad med ca. 
750 000 innbyggere (1991). Lagos er den økonomiske 
hovedstad med antatt 21 millioner innbyggere og er Afrikas 
største by. Nigeria har en oljeproduksjon på 2.4 millioner fat 

årlig, mens Norge hadde en topp i 2001 på 3.4 millioner. 70 % jobber i jordbruk. Kakao og 
gummi er to store eksportartikler. Men også cashewnøtter, sesam, palmeolje, ris og 
soyabønner. Tidligere var de selvforsynte, men har ikke greidd å følge opp 
befolkningsøkningen. 

1966 var det første statskuppet, som ble ledet av Iboer. Men ble tett fulgt av et mot kupp av 
hausastammen. Iboene erklærte det sørøstlige området Biafra som selvstendig stat i 1967. 
Biafrakrigen som fulgte varte til 1970, da Biafra igjen ble innlemmet i Nigeria. Skole og 
utdannelse er gratis, men ikke obligatorisk. Man regner med 50 % analfabetisme. De fleste 
med legeutdannelse drar til England og USA. Nigeria er det siste land i Afrika med polio, 
men regnes nå som poliofritt. Ca. 210 000 døde av AIDS i 2012. 
Fotballgale: Olympiske mestere i 1969. 3 ganger afrikanske mestere. 
Nollywood kalles den nigerianske filmindustrien i Lagos. Verdens tredje største filmindustri. 
46 % lever under nasjonal fattigdomsgrense. I Niger Delta lever 70% på under 1 USD/dag. 
BOKO HARAM (hausa, figurativt, vestlig utdannelse er synd) er en  Nigeriansk Islamistisk 
militant gruppe grunnlagt av Muhammad Yussuf. 
 



Referat fra klubbmøte 20. mai 2015 

Møtested:   Skjeberg Rådhus    
Program:   Pratemøte m/ historier i klubbens historie   
Gjester:   ingen   
Fødselsdag:  ingen  
Møtt i andre klubber: ingen 
Tilstede:  84,2 %   
Referent: Per Inge Magnusen 

Presidenten ønsket velkommen. 
 
Deretter et referat av Ivar Haug og Jan Willy 
Damsleth om en vellykket (noen problemer 
med bilen) tur med beboere på Borgen 
sykehjem. 
 
Ole Kr. Laengen måtte 
bare fortelle hva han jobbet 
med på oljeskipet under 
hans foredrag om Nigeria, 

siden han hadde fått mange spørsmål om akkurat dette. 
 
Etter dette var det en rekke historier fra «gamle» dager i Skjeberg 
Rotaryklubb. Innlegg fra bl.a. Tor Otto Trapness, Jørgen 
Winsvold, Øystein Brodal, Jan Willy Damsleth, Thor Ørseng, 
Ragnar Faale og Per Halvorsen 
 
Historiene bestod av alt med bl.a. oppstart, møtelokaler, Strømstad, Welshpool, 
København, Bastøfergen, påskemøter og artige møter i en del klubber i utlandet. 
 

 



Skjeberg Rotaryklubb, 40 års jubileum 29. mai 2015 
 
«Det er rart som tiden går» hørte jeg ved bordet, der vi satt i små grupper inne i Tune prestegårds 
nyrestaurerte lokaler, med vakre dukede bord. Sytti rotarianere, venner og familie hadde gledet seg til 
dette jubileet. Festkomiteen har i lang tid hatt møter og selve arrangementets innhold var veldig 
hemmelig. Nå var tiden kommet og kommentaren om at «tiden går» gis ny kraft ved at mange husket 
sammenkomster og fester nesten et halvt århundre tilbake. 

President Tor ønsket velkommen og presenterte Distrikts guvernør Jan Sverre 
Hanssen, toastmaster Steinar Kjuus og gjester fra Halden og Tune RK. 
Kultur og tradisjon er vi opptatt av i vår klubb sa Steinar og ga ordet til Kennet Jensen 
(eier av stedet) som fortalte om prestegårdens lange historie og det omfattende arbeid 
for å få satt bygget tilbake i gammel stil. En imponerende fortelling og jobb. 
Så ble vi servert forrett med reker og spennende garnityr samt hvitvin. Festen var i 
gang og stemningen god. Festkomiteen hadde selvfølgelig også tenkt på sanger og 
det ble sang for full hals. 
Serveringsdamer «svinset» rundt bordet for påfyll eller andre ting. Så var det tid for 
hovedrett som bestod av «marinert indrefilet» som smakte fortreffelig til rødvin. 
Neste post på programmet var Thor Otto som fortalte fra klubbens omfattende historie 

gjennom 40 år på bare femten minutter. Humoristiske hint hørte også med. 

 
Programmet fortsatte med at vi tok opp et nytt medlem. Kai Brandstorp (fadder) 
tok til ordet for at Søren Pyntlund ikke bare er dansk han er også fullblods Molbo. 
«Det går helt greit hos oss», var kommentaren ved bordet. Vi ønsket Søren 
hjertelig velkommen. Rotarynåla fikk han av selveste Guvernøren.  
 
Da var det tid for damenes tale av Per Løkkevik, som 
selv ikke kunne forstå at hvorfor nettopp han ble valgt til 
den viktige jobben. Men Per var ikke tilbakeholden og fikk 
latteren i taket flere ganger. Alt i alt en meget bra tale til 
damene våre. 
 
Så var det Anna til Jens som fortalte fra sitt noe kjedelige 
liv som pensjonist. Kjedsomheten ledet fingrene til noen 
trykk på PC og opp kom: «kontaktannonser». Her fikk 
Anna lattermusklene til å jobbe. Hva som finnes på nettet 
av artigheter, hadde Anna full kontroll på. Takk til Anna for 
en vitenskapelig avhandling om underlige annonser. 
For å puste ut litt etter Annas artigheter, ble sangen «Rosa på ball» sunget. 
Sangen er en «gjenganger» som også leder tanken til klubbens Charterpresident, 
Bjørn Winsvold.  

Presidenten ropte opp sju 
navn. Disse sju personene var 
med på å starte klubben for 40 
år siden og er like ivrige til å 
delta og møte. De staute 
karene stiller seg på rekke helt 
intetanende om hva som 
skulle skje. Litt spørrende og 
undrende røper kroppsspråket. 
Omsider opplyser presidenten 
at alle sju vil få den høye 
utmerkelsen «Paul Harris». Da 
ble det spontant jubel og 
applaus fra festfolket og 
kommentaren ved bordet var 
«ærlig fortjent» og noe med 

historien om Marte Svennerud, «Je tæk ælle sju je». 



 
Presidenten gir seg ikke og kaller også opp Anna 
og Jens Grønnerød. De går nesten nølende opp 
også helt uvitende om det forestående. 
Presidenten og guvernøren gir også dem hver sin 
«Paul Harris» for sin aktive deltagelse til det beste 
for Rotary og ikke minst deres gjestfrihet. 
 
Guvernøren tok ordet og gratulerte klubben med 
årene. Han leste også opp en gratulasjonshilsen 
fra verdenspresident Gary C.K. Huang. Han 
reflekterte også om den enorme tekniske utvikling 
samt litt om Rotary generelt. Fra distriktet vil vi 
motta som present kr 4000 som han mente vi 
kunne bruke fritt eller sende «polio pluss». 

 
 

Tune RK v/Gøran Emilsen følger opp med gave på kr 1000 og holder en 
hyggelig tale, bla mener han at vi burde styrke samarbeidet mellom 
klubbene og han hilser fra Sarpsborg RK som også gir en gave på kr 
1000. 

Halden RK v Lars Erik Hermansen, følger 
opp med gave på kr 1000 og ønsker også 
mer samarbeid. 
 
Etter en fantastisk dessert og noe i 
glasset finner de fleste roen i salongen og 
andre steder. En ting er sikkert, alle er 
strålende fornøyde med festen og ser 
selvfølgelig fram til neste fest i god Rotary 
tradisjon. 
 
 

 
 
 
Snipp snapp snute... takk til festkomite og alle som har hatt sin snute med. 
 
 JWD 

  
 
        



 

Sistesia 
 
100 % fremmøte i mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistikken 
    
 
(79,4 til distriktet) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Brevik Per Erik Lystad Tor 

Brodal, Øystein Pehrsen, Morten 

Damsleth, Jan Willy Rønningen, Herleik 

Enger, Ole Solberg, Per Chr. 

Faale, Ragnar Strand, Rolf Jul 

Gundersen, Einar Sundby, Per 

Halvorsen, Per Trapness, Thor Otto 

Kjenstad, Brynjulv Westberg, Jens H 

Kjølberg, Øivind Winsvold, Jørgen 

Laengen, Ole Kr. Ørseng, Tor 

Larsen, Rune  

6/5 13/5 20/5 29/5 Snitt 

86,8 67,6 84,2 92,3! 83,4 

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 82,7    




