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August er medlemsutviklingsmåneden i Rotary. Vi gjorde 
ikke noen større innsats i august siden den første del av 
måneden for flere fremdeles var ferietid. Rekrutering skal 
foregå hele året og ikke være basert på et skippertak i en 
måned. Men bra er det at det settes fokus på temaet i en 
hel måned med seminarer og andre tiltak. Vi kan alltid lære 
noen nytt og høste erfaringer fra andre. 
 
Alder er ofte tema på slike møter og prosesser. Vi må ha 
yngre medlemmer hevdes det og sikkert med rette. Men 
eldre og gjerne pensjonister, er likeså gode medlemmer - ja 
kanskje vel så nyttige og verdifulle. Ikke nok med at de har 
verdifull balast etter et langt liv i arbeid, de har tid nok til 
Rotary. Verdifulle erfaringer som yngre kan ha nytte av. Se 
bare på forberedelsene til vårt store bokprosjekt 
arrangement. Vi henter bøker, vi stabler og lagrer bøker, vi 
henter igjen, priser og grupperer bøker for messen.  Hvem 
stiller og er mest engasjert, jo nettopp våre pensjonister og 
det på dagtid. Og de stiller hele gjengen – noen ganger 
flere enn vi trenger. Aldri nei! Fordi de har tid og trives med 
oppgavene og det sosiale samværet. Det er Rotary slik det 
skal være. Trivsel er alfa og omega for en klubb. Vår 
suksess fremste suksessfaktor.  
 
Når det er sagt så vil vel det ideelle være en riktig mix av 
yrkesaktive og pensjonerte kapasiteter. Vi skal tilføre 
hverandre informasjon, kunnskap og erfaringer og det er 
viktig at våre eldre følger med gjennom de yngre. 
 
Vi må ha program som interesserer og fenger de 
potensielle yngre medlemmer. Passende medlemmer i alle 
aldre og kjønn fins der ute. Vi må bare få tak i dem, og det 
har vi til hensikt å gjøre. 2-3 nye medlemmer skal vi 
rekruttere i vårt inneværende Rotary år, og det bør gå greit. 
Med fokus på oppgaven, så klarer vi det. 
 
For meg er det en forutsetning av alle i klubben er med. 
Hver og en av oss må gjøre et forsøk på å finne frem en 
kandidat og presentere denne for komiteen. Så pass 
innsats bør hver enkelt av oss bidra med i vårt felles arbeid 
for klubben og dens fremtid. 
 
For i Skjeberg Rotary er det godt å være! 
Kai  
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Referat fra klubbmøte 3. september 2014 

 

Møtested: Borregaard Fabrikker 
Program: Bedriftsbesøk Omvisning på 
fabrikken 
Gjester:   
Fødselsdag:  Per Henrik Eriksen 2. august  
Møtt i andre klubber:  
Tilstede: 66,7 % 
Referent:   Jim Johansen 

 

Presidenten ønsket velkommen før han ga ordet til Endre Steinbru 

fra Borregaard. 

A/S Borregaard har sine røtter tilbake til 1889 da firmaet The Kellner-Partington Paper Pulp 

Co. Ltd kjøpte Borregaard Gods. I 1966 skiftet firmaet navn til Borregaard Industris Limited. 

I 1976 var Borregaard på sitt største med 8400 ansatte og konsernet besto av 50 selskaper. 

I 1986 overtok Orkla aksjemajoriteten i Borregaard. Pr. i dag er Borregaard igjen et 

selvstendig selskap og er notert på Oslo Børs og kursen pr. aksje er kr.42,00. 

Borregaard har i dag et godt samarbeid med skoleverket med tanke på rekruttering av 

dyktige medarbeidere. Bedriften er i dag verdens mest avanserte bioraffineri. Starten for 

bedriften var opprinnelig 2 cellulosefabrikker I Sarpsborg og Hallein. 

Fabrikken er under stadig forandring og satser på miljø produkter, og er i dag verdens 

største produsent av 2 generasjons bioetanol. Skogen i Norge som er bedriftens primære 

råstoffkilde har nå en årlig tilvekst på 25 mil. Kubbikkmeter, mens avvirkningen er på 10 mil. 

kubikkmeter. Lignin er i dag fabrikkens viktigste produkt, fabrikken er også den eneste i 

verden som produserer vanilje av lignin. Den største avtageren av lignin er betongindustrien 

siste år 350000 tonn.  

Borregaard har en stor stab av forskere som stadig arbeider med å finne nye bruksområder 

for produktene, 15 % av Borregaards inntekter kommer fra nye produkter. I Borregaards 

fabrikker i Sarpsborg arbeider 700 personer som igjen genererer 2100 årsverk hos norske 

leverandører. Bedriften har de siste årene hatt årlige overskudd på 400-500 mil kroner. 

 



Referat fra klubbmøte 10. september 2014 
  

Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:   Reisebrev fra Uganda v/Inger-Marie Landfald 
Gjester:   Ingen 
Fødselsdager:   Ingen 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Tilstede:   77,1 % 
Referent:   Rune Larsen 
Inviterte:   7 ledsagere 
  
Presidenten ønsket alle velkommen med sedvanlig åpning. Deretter gav han ordet til Per 
Sundby. Det blir boksalg i år også. Høyst sannsynlig er dette vårt siste år. Kolbotn 
Rotaryklubb skal pakke ut bøker den 18/9. Vi henter bøker den 20/9, og vi behøver 
medlemmer med hengere etc., som før. Resten organiseres på neste møte. Boksalg ca. 
1/11. 

  
Etter orienteringen om boksalget gav presidenten ordet til 
kveldens hovedgjest som var Inger-Marie Landfald. Hun 
forteller fra familiens reise i Uganda med ledsagere. 
Jeg skal snakke om Uganda hvor vi har vært på tur hele 
familien. Bakgrunnen for turen var at vi hadde en au-pair fra 
Uganda. For å dra til Uganda må man i tillegg til vanlige 
reiseforberedelser også gjennom mange vaksiner som for oss 
kostet ca. 15 tusen kr. 
  
Winston Churchill uttalte at Uganda var Afrikas Perle. Andre vil 
kanskje tenke på Idi Amin og fjellgorillaer når Uganda nevnes. 
Idi Amin er nå borte og av fjellgorillaene er det igjen ca. 800 

stk. på grensen mellom Uganda, Rwanda og Kongo. Man kan besøke fjellgorillaene ved å 
kjøpe en tur. Dette inkluderer også nødvendige militære vakter og dyrevoktere. 
  
Idi Amin hadde sin diktatorperiode fra 1971 til 1979. Han var en blodig diktator og har mellom 
100 og 500 tusen liv på samvittigheten. Mange husker kanskje Operasjon Entebbe, natten 
mellom 3-4 juli 1976, hvor kaprere hadde tatt 248 gisler på et Air France fly og krevde 
frigivelse av 53 arabiske terrorister. Det endte med en militæraksjon hvor kaprerne, 45 
ugandiske soldater, 3 gisler og elitetroppens leder som var storebror til Benjamin Netanyahu 
ble drept. 
  
Uganda er 236 tusen km2, omtrent som Storbritannia i utstrekning. Offisielt språk er engelsk. 
I tillegg er det ca. 33 andre språk. Uganda her en enormt rikt dyre- og planteliv. I landet bor 
det omtrent 85 % kristne og 11 % muslimer. Uganda ligger på et platå i gjennomsnitt 1000 
moh. Høyeste fjell er Mount Stanley på 5109 moh. 
  
I Uganda ligger også Nilens utspring. Klimaet er tropisk med 2 regntider. Uganda var britisk 
koloni frem på 1962. Landet produserer kaffe, te, fisk og tobakk. Samt bananer, mais, 
bomull, ris, cassave og peanøtter. Landet er også rikt på mineralressurser som gull og 
kobber. I Uganda bor det ca. 35 mill. innbyggere, kanskje så mange som 45 mill. Hele 50 % 
av befolkningen er under 15 år. I Kampala som er hovedstaden lever ca. 3,5 mill. og på 
dagtid er det ca. 7 mill. der. Landets gjennomsnittsalder er 12 år. 10 % av befolkningen er 
HIV positive. 65 % av de voksne er analfabeter. Homofili er forbudt. Lønnen er ca. 10 kr. per 
dag. 
  
  



Det er ikke enkelt å reise rundt i Uganda. Vi leide både bil og sjåfør og etter en stund ønsket 
vi oss nyrebelte. Det er ekstremt dårlige veier der. Man skal ikke bade eller drikke vann fra 
elver og sjøer, det er stor sjanse for at det inneholder giardia som er en parasitt som spiser 
deg opp. 
  
I Uganda er det barn overalt. Blide barn. Og de gjør hva de vil. Det er ikke som i Norge hvor 
barna blir passet på til enhver tid. Barna tumler rundt hvor som helst. En av barnas oppgaver 
er å bære vann. Mange må gå i flere kilometer for dette både før og etter skolen. På skolen 
må barna ha uniformer og skoledagen kan f.eks. by på at læreren forsvinner til åkeren når 
det er tid for det. Skoledagen er fra 06.30 til 17.00. Vi var og besøkte en skole hvor de hadde 
60 4-åringer og 2 lærere. Og dere: Alle barna var helt stille! 
  
Vi bodde på et lokalt hotell. Det var dårlig med vaskemuligheter. Ikke myggnetting, ikke 
strøm og ikke vann. Men vi bodde der gav de beskjed til det lokale politiet av ingen ting 
skulle skje de norske besøkende. En lokal pub serverte hjemmebrent. Et lokalt apotek finnes 
i et lite skur, men ingen hadde råd til medisiner. Taximopeder finnes og en moped har gjerne 
plass til 2-4 personer og uten hjelm.  Men allikevel en behagelig fremkomstmåte. Man spiser 
mye bananer i Uganda. På et lokalt sted satte vi i gang noen med kurvfletting og etterpå 
kjøpte vi kurvene. 
  
På vei mot Kampala så vi mange butikker som prydet veibildet. Små skur eller kjerrer med 
pent oppstablet utvalg. Vi så også en lokal slakter med vareutvalget i varmen. Gabba Beach 
var et av stedene vi besøkte. Det er et flott sted ved Victoriasjøen. Så dro vi videre til lake 
Loburu. Der var vi på båttur og klappet flodhest. Dette var litt skummelt. Det var også bøfler 
der. Guiden ba oss passe oss for de ensomme, sure og gamle bøflene som var ekstremt 
hissige. Vi tittet også etter Nil-krokodillen. Plutselig var den der like ved båten og pisket i 
vannet med halen. En morgen ble det løvesafari og vel ute av parken så vi også en leopard. 
  
Vi behøvde overnatting og en bungalow kostet ca. 400 dollar per natt. Vi tok noe enklere. I 
skumringen besøkte vi elefantkafeen til fots. Ikke lenger enn at vi kunne gå. På turen møtte 
vi en elefant som fulgte etter oss. Men når vi skulle gå hjem i mørket ble vi guidet. Det var 
nemlig farlig å gå uten lommelykter som beskyttet mor løvene. En dag fikk vi høre an en løve 
hadde vært inne i en hytte og tatt noen villsvin. 
  
VI var også å så lake Albert. Området var beskyttet og de beboende får ikke endre på noe. 
De ønsket seg så veldig et vanntårn fordi de mistet barna som hentet vann. Her er det 
flodhester, fugler, Nil-krokodiller, fiskeørn, elefanter og pelikaner. Man kan se enorme te 
plantasjer. Man kan bade i kratersjøen. Vi så sykkeldrosje med lange seter bak. Vi var også 
på gorillasafari i Muhavura i 2381 moh. Hvor vi møtte gorillaene.  Vi raftet i Nilen med 25 
grader i vannet. Der kan man bade når det ikke er krokodiller.  Mye stryk. 
  
En lokal kino viser film frem til kl. 23.00. Vi så utevask av barn. Og igjen barn fra 1 års alder 
som stabbet rundt og klarte seg selv. Man lager mat helst på kull fordi man ikke stoler på 
strømmen. Mat lages det hele dagen. Vi var også på kirkebesøk med servering av mat. 
  

Når vi kom hjem sendte med 
penger til myggnetting noe 
de virkelig behøvde. En reise 
til Uganda anbefales 
VARMT. 
  
Presidenten takket Inger-
Marie Landfald for et flott 
foredrag med lysbilder og 
overrakte en påskjønnelse 
for forestillingen. 
 



Referat fra klubbmøte 17. september 2014 
 
Møtested: Skjeberg Rådhus 
Program: Pratemøte m/3. min 
Gjester:   
Fødselsdag: Jens Henrik Westberg 14.9 (75 år)  
Møtt i andre klubber:  
Tilstede: 77,1 % 
Referent: Ole Enger 
 
Søknad fra Ida Magnussen: Støtte til prosjekt vedr. urbefolkningen i sør Amerika. Den int. 
komiteen tar en titt på det. Øystein skal ta et møte på det. Poliolotteriet: Styret var enige om 
ikke å kjøpe lodd. Kunst av Art Ranger er premien. Vi må tenke på RYLA-kandidat. Georgia-
stipendet. Ungdomsutveksling: Øystein presenterer innspill fra Øistein Mogesen, ansvarlig 
for ungdomsutveksling i Distriktet. Inviterer til møte i sitt hjem i Oslo. Ta opp temaet der. 
Øystein spør etter noen som kunne tenke seg å være med på det. 
 
Intercitymøte: Få dannet en Komite, en representant fra hver klubb i distriktet, skal lage et 
program og få tak i foredragsholder. Atle Valseth er ansvarlig. 
 
Presidenten hadde vært på møte som gjaldt medlemsrekruttering i Rakkestad. Damer må vi 
ha. Alder skal ikke være noen hindring. Forslag: Invitere en kandidat hjem og informere om 
Rotary. Klubbene er stabile vedr. medlemsmassen. Det ble videre en diskusjon omkring tilflyt 
av medlemmer og hvordan. 
 
Bokmessa: Presidenten hadde hatt en samtale med ansvarshavende for lokalene i Skjeberg 
Rådhus. De er ledige fra fredag den 31.10 til 2.11.  
 
Per Sundby: Det blir muligens 10 tilhengerlass med bøker. Lite barnebøker i år, men 90 % 
blir bøker vi ikke har hatt før. Forslag: Få tak i brukte barnebøker som selges billig.  

 
Ellers prat om organisering av Ole Kristian Laengen hadde tre 
minutter: To små historier fra Ekofisk der han var ansatt noen år.  
 
Jan Willy hadde truffet venner fra Don Tong på Follo 
Folkehøyskole. De skal arrangere tur til Sri Lanka i januar i regi 
av Marys venner. - Stortingsbesøk var det neste. Onsdag den 
12.11. blir Skjeberg RK tatt imot på Stortinget. Dra med tog fra 
Sarpsborg kl. 11.23. Etterpå restaurant evt. – J. W fortalte til sist 
at han og Barbro hadde vært på studietur til Sverige. Det foregår 
en «lekkasjehandel» på 1milliard til Sverige! De dro derfor til 
Ullared for å undersøke om det var hold i påstandene. De kom 

fram til et gigantisk varehus langt inne i skogen. Titusenvis av biler på parkeringsplassen. 
Det endte med at forskerne kom slukøret ut med fullt handle-»badekar.» 
 
Lasse: Lasse mottar jevnlig nyhetsbrev fra Welshpool. De har god erfaring med salg av 
brukte bøker.  
Sekretæren ville vite om det var mulig å forlenge tidsintervallet på medlemskortet. Thor Otto 
mente at det det ikke kunne vare for lenge, ellers var det kun Märtha Louise som ville få 
kontakt med oss. 
 
Presidenten hadde et par ting til. Forespørsel fra Samfunnskomiteen i Sarpsborg RK. De ville 
ha med oss for å renovere Tunevannet. Møte den 22.9 på Kruseløkka skole. 
 
Vi går inn i et 40-års jubileum i klubben. Ønsker å opprette en komite for å starte 
forberedelsene til Kai: Det er Distriktskonferanse i helgen. Han informerer om at kr. 56000 så 
langt har kommet inn på kontoen for vannprosjektet. 



Referat fra klubbmøte 24. september 2014 

 

Møtested: Skjeberg Rådhus 
Program: Framtidens inkluderende ledere RYLA 
Gjester: Emilie Bergstrøm (RYLA-deltager)  
Fødselsdag:  Øivind Kjølberg i dag, 24. september 
Møtt i andre klubber: Jan Willy Damsleth i Halden RK, Ivar Haug,  

Per Sundby og Tor Lystad i Sarpsborg RK. 
Tilstede: 73,7 % 
Referent:   Ole Enger 

 

Presidenten hadde vært på distriktskonferansen og var henrykt over gode 

foredragsholdere.   Det var to begivenhetsrike dager, men han savnet flere deltagere 

fra Skjeberg RK. Han oppfordret flere til å dra neste gang. Det var foredrag fra blant 

andre Atle Sommerfeldt. Han snakket om globalt samarbeid mellom mennesker. En 

annen foredragsholder, Safia Abde Hase kom fra Somalia i -92. Hun bor nå i Halden. 

Hun presenterte et slogan som hun mente man burde leve etter: «RATS». Høres ikke 

bra ut, men tar man hver enkelt bokstav, så betyr det Respekt, Aksept, Toleranse og 

Solidaritet. Hun får St. Olav av 1. klasse om kort tid.  

 

Det er RYLA-seminar den 12. – 15 mars på Festningen. Kr 4000 pr pers. 

 

I Oslo Vest RK, gamle logen, holder klimapanelets leder foredrag den 12.10., men 

samme dag som vi skal til Stortinget. 

 

Per informerte om bokmessa. Det var henting av bøker på lørdag. Masse bøker 

denne gangen. 90% som ikke har vært solgt før fra oss. Alt fra oktober forlag. - Hold 

av 1. og 2. nov. Det trengs folk på fredagen den 31.10. 

 

Jan Willy informerer om Intercity komiteens møte: 6 mann møtte. Forslag fra Jan 

Willy om jordomseilingen til datteren til Kai. Dette ble enstemmig vedtatt. Dette er den 

11.2.2015, muligens på Hotellet i Tune. Han informerte videre om møtet på 

Stortinget.  

 

Per Frode ble bedt om å komme fram til Presidenten. Det ble overrakt en gave fra 

eks. distrikts guvernør på grunn av lang og god deltakelse. 

 

Kveldens foredragsholder ble deretter presentert. Hun er 20 år og studerer 1. år 

psykologi. 

De fikk første dag tildelt rom og romkamerat. Deretter en presentasjon av alle for å bli 

bedre kjent. «Pangstart» med Abdi Afia som er en inspirerende foredragsholder. 

Emilie ble meget imponert av henne. Elsa Nysveen eks guvernør, fortalte om Rotary. 

Det ble forskjellige foredrag som handlet om kvinner og ledelse, utfordringer i 

forbindelse med det, det var om team- og nettverksbygging, studiemuligheter i 

utlandet og betydningen av flerspråkelighet. En sivilarkitekt var også blant 



foredragsholderne, og han snakket blant annet om fordelen av å feile før en suksess. 

Det ble snakket om prestasjonsledelse av tidligere friidrettsutøver Trond Pedersen. 

Han var nå coach. 

 

Det ble informert om Rotaract som et positivt ungdomstilbud. Ungt entreprenørskap 

ble presentert av Vetle Børresen. Han var tidlig ute og startet som 12-åring med å 

lage tidsskrift. Han har etter hvert «gründet» flere magasiner, men har ingen offisiell 

utdannelse. Han holdt på prinsippet «learning by doing».  Det er mulighet for alle. Det 

visste Arild Stang mye om, og han fortalte om det i sitt foredrag: Fra brukket rygg til 

jordomseiling».  

De hadde avslutningsvis en omvisning på Fredriksten Festning, lysshow i 

Borggården og til sist 1700-tallsaften i Kongshallene. 

 

Hva lærte jeg: At det fremdeles er lederutfordring blant kvinner, men likevel masse 

muligheter. 

 

Emilie fikk etter foredraget en velfortjent applaus og en konfekteske av President Tor. 

 

 

 

Kai fikk det siste ordet denne aftenen og fortalte at det nå skrives en bok om 

Skjebergjentene. Kai sitter på masse materiale og Jon Henriksen skal stå for manus 

og utgivelse. Mulig ferdig til 1.november 

Han spør em den ikke kan presenteres på Bokmessa. Hvis man gjør litt ut av det, 

kan det vekke litt oppsikt. Pengene for boka skal doneres. Han fikk full aksept for det.  

 
 



 
Sistesia 
 
100 % fremmøte i september 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistikken 

    
 
 

 
 
 

 
 
Fra Distriktskonferansen på Quality Hotel Gardermoen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konferansens høydepunkt: Safia Abdi Haase, som sang og fortalte  
om sitt møte med det norske samfunn.  
Budskapet var at vi er alle MEDVANDRERE. 

Jan Willy Damsleth Tor Lystad 

Ragnar Faale Morten Pehrsen 

Einar Gundersen Herleik Rønningen 

Jim Johansen Thor Otto Trapness 

Steinar Kjuus Jens Henrik Westberg 

Ole Kr. Laengen Jørgen Winsvold 

Rune Larsen  

3.9 10/9 17/9 24/9 Snitt 

66,7 77,1 77,1 73,7 67,9 

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

62,6 67,9     


