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Kjære Rotaryvenner i Skjeberg Rotaryklubb 
  
Rotaryhjulet har gått en gang rundt, eller et hakk videre. 
Min regjeringstid som president i Skjeberg Rotaryklubb 
er over. 
  
Året har gått fort, og det er jo slik at tiden går fort når 
man har det hyggelig. 
  
Presidentåret har sine epoker og sine ......Den første 
tiden er man spent og litt usikker på hva man har begitt 
seg inn på. Så kommer en praksisperiode der en vet 
hvordan man skal gjøre "presidentoppgavene" og til 
slutt kommer den tiden der man føler seg trygg i 
oppgaven og virkelig er President med stor P.   
 
Men da er det slutt, da skal man overlate klubba til 
neste president, vips er man past president. 
Jeg regner med at det er slik dere har hatt det, dere 
past presidenter. 
  
Jeg ser tilbake på året som har gått og er takknemlig for 
den erfaring dette har gitt meg og den tillit dere ga meg 
for et år siden. Jeg er en del av en klubb med 
enestående positive medlemmer, som i 
klubbsammenheng ikke har nei eller kan ikke i sitt 
vokabular. 
  
Det er klubbens indre liv og det fantastiske sosiale miljø 
som har grepet meg mest i min presidentperiode. 
Vi er heldige og privilegerte som har det slik. 
  
Det er en glede og kunne overlate klubbens kjede til vår 
nye president Ole Enger og jeg ønsker han og hans 
styre lykke til i Rotaryåret 2016-2017. 
  
GOD SOMMER!! 
  
Stein Juliussen 
Past President 
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Møteprogram: 
 

03.8 Første møte etter ferien 

  

  

  
  

  

  

  
 

 
  

Klubbinformasjon: 
Charterdato: 22. mai 1975 
Møtested: Skjeberg Rådhus (Kantina) 
Møtetid: Onsdag kl. 19.00 

Styret: 
President: Stein Juliussen 
Visepresident: Ole Enger 
Sekretær: Hans Erik Pedersen 
Kasserer: Rune Larsen 
Past President: Tor Lystad 
Styremedlem: Per Henrik Eriksen 

Månedsbrevkomité: 
Per Andersen - Per Brevik - Per Inge Magnusen- 
Per Løkkevik – Søren Pyntlund – Gunnar Roen – Bjørn 
Strand – Rolf J Strand – Thor Ørseng 
 
Stoff til månedsbrevet: 
Per Brevik 
Løkenveien 17 
1743 Klavestadhaugen 
913 67 848 
e-post: perbrevik46@gmail.com   
www.skjeberg.rotary.no   

mailto:e-post:%20pebpost@c2i.net
http://www.skjeberg.rotary.no/


Referat fra møte 1. juni 2016 
 
Møtested:  Svaleskiva. Borg Bryggerier.  
Program:  Fellesmøte Sarpsborg  
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:  52,8 % 
Fødselsdager:  

Referent:  Per Inge Magnusen 
 
Dette er et fellesmøte mellom alle Rotaryklubbene i Sarpsborg kommune. 

 
Borg v/Bjørn Strømsæther ønsket velkommen med en 
kort historisk presentasjon av bryggeriet og lokalene. 
 
Deretter innledet Stein med og informere om nye 
retningslinjer i Rotary. 
 
Så var det mat og drikke fra Borg. 

 
Etter dette et utfyllende 
og engasjerende 
innlegg fra Åge Rishøy i 
anledning det nye 
utsiktstårnet på 
Appelsintoppen og 
turstier i forbindelse 
med dette fra bl.a. 
Glengshølen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet med en quiz hvor lagene var Skjeberg, Sarpsborg og Tune. 
 
Meget vellykket arrangement. 

 
 

 
  
 
  
 
  



Referat fra møte 10. juni 2016 
Møtested:  Borregaard golfklubb.  
Program:  Sommeravslutning.  
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:  68,4 % 
Fødselsdager: President Stein 4/6 

Referent:  Per Inge Magnusen 
 
Innledning med presidenten som hadde en kort informasjon om Rotary og Paul Harris. 
 
Per H. Eriksen ønsket velkommen med info om dagens meny som var "tapas med godt drikke til". 
 
Så kom kveldens høydepunkt hvor J.W. Damsleth ble tildelt Paul Harris for sin innsats i Rotary 
med bl.a. Marys venner. 
For en gangs skyld var han, ved denne anledningen, målløs. 
  
Deretter den tradisjonelle utlodningen med fine premier til de heldige vinnerne.  
En meget vellykket årsavslutning med honnør til årets "festkomite" for nok ett vellykket 
arrangement. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



Referat fra klubbmøte 15. juni 2016 
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  Firma Ove Skår AS v /Gisle Eidissen 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:  63,2 % 
Fødselsdager:  Jim Johansen 15/6 

Referent:  Søren Pyntlund  
 
Ole Enger bød velkommen. Der var ingen gjester tilstede.  

Dagens program er presentasjon av Firma Ove Skår AS v/ 
Gisle Eidissen. Rolf Jul strand introduserte Gisle Eidissen og 
nevnte bl.a. at Gisle har syklet Trondheim Oslo på 
imponerende 17 timer og 37 minutter.  
Ove R. Skår startet i 1982 et personlig foretak som 
byggmester. I 1989 ble firmaet Byggmester Ove R. Skår & 
Co. A/S etablert med Ove R. Skår og Skule Reiersen som 
aksjonærer. I forbindelse med Gisle Eidissen sin inntreden i 
selskapet 1995 ble det gjort betydelige endringer i 
eierforholdet i selskapet. Gisle ble daglig leder i 1996.  
Ove Skårs forretningside (uvalgte dele):  

«Ove Skår skal drive entreprenør-virksomhet rettet mot det privat og offentlige bygg-marked. 
Virksomheten skal gi god forrentning av kapitalen og skape ressurser til utviklingen av selskapet. 
Ove Skår skal være blant de ledende i sitt geografiske område innen utvalgte dele av bygge-
markedet. God planlegning og prosjektstyring skal gi kunden sikkerhet mht. kvalitet, tid kostnader 
og nytteverdi» 
Gisle fortalte om Ove Skårs nøkkelverdier: Lønnsomhet, Kundeorientert, Samarbeid og 
Forretningsdyktighet  

I 2005 passerte omsetningen for første gang 200 millioner kroner. I 2015: 500 millioner kr. 
Selskapet har hatt en stabil vekst siden starten bortsett fra 2008 da finanskrisen rammet Ove Skår 
i likhet med mange andre entreprenører.  

De første årene ble firmaet drevet som et tradisjonelt byggmesterfirma. I 1995 fikk firmaet 
entreprenørgodkjenning. Samtidig ble det satset på større byggeoppdrag i hoved- og 
totalentreprise. Dette har bidratt til utvikling av styringskompetanse samt økt omsetningen og 
resultatet. Selskapet utfører alle former for tømre- og snekkerarbeid, samt betongarbeid med egne 
ansatte. De øvrige fagene gjennomføres med samarbeidende firmaer i underentrepriser. 
Ove Skår deltok ved utbyggingen av den nye flyplassen på Gardermoen. Selskapet hadde 
ansvaret for å bygge takkonstruksjonen på jernbanestasjonen og pirene på den nye 
hovedflyplassen, samt ansvaret for bygningsmessige arbeider på det nye administrasjons- og 
politibygget. Firmaet har etter hvert en betydelig erfaring fra utbygging av sykehjem, skoler og 
boligutbygging primært i Østfold, Oslo og Akershus. 

Gisle fortalte om deres spesialitet, tyngre limtrekonstruksjoner. Dette materiale kan brukes i opptil 
10 etasjers bygninger. I presentasjonen ble der vist mange bilder av nye og gamle prosjekter som 
Ove Skår har ansvaret for.  Noen av de siste prosjekter som Ove Skår er ansvarlig for er Tindlund 
Park og Glengsgata 19 i byen 

Der var mange spørsmål og kommentarer fra salen.  
Til slutt takket Ole Enger for et bra og interessant foredrag.  
 

 

  

  



Referat fra klubbmøte 22. juni 2016. 
 
Møtested:  Hos Anna og Jens Grønnerød. 
Program:  Protokolloverrekkelser. 
Møtt i andre klubber: ingen. 
Gjester:  ingen. 
Tilstede:  73,7 % 
Fødselsdager: Øystein Brodal, Ole Kr. Laengen og Per Chr. Solberg 

16/6, Per Andersen 20/6. Brynjulv Kjenstad 80 år 23/6. 
 Einar Gundersen 29/6 
Referent:  Rolf Jul Strand. 
 
Vertskapet vartet opp med nyplukkede, velsmakende, norske jordbær, is og kaffe. 
Presidenten åpnet møtet med å takke for seg for det innholdsrike året som president. 
Han takket også festkomiteen for fint møte gjennomført sommerfest. 
Klubben planlegger å melde seg inn i Brønnøysundregisteret og redegjorde for arbeidet med dette 
og hva som kreves av klubben. Det anbefales å oppnevne en fast kontaktperson. 
Så var det tid for protokolloverrekkelsen. 
Først ut var Medlemsutvikling v/Ole Kristian Laengen. De har hatt 3 møter med spesiell vekt på 
medlemsrekruttering.  Fått 2 nye kandidater og 1 i avgang (til Halden R.K.). Øivind Kjølberg 
overtar. Han var ikke til stede. 
Samfunnsengasjement v/Einar Gundersen. De hadde 1. møte 28/10-15.  Komiteen har hatt 
mange saker på agendaen, og mye profilering. Blant sakene var å videreføre Borgen 
Sykehjemsbesøk som i år dessverre måtte avlyses i siste liten. Dugnad på Hafslund. Klargjøring 
og vakthold på messe i Kongstenhallen. Forsøk å få gravplate fra Kolera-kirkegården til Skjeberg 
Kirke. Prosjekt, merke en Skjebergkirke i året. Einar fortsetter som leder av komiteen. 
Opplæring og kommunikasjon (Programkomitéen) v/Per Inge Magnussen. De har hatt 5 møter. 
August-programmet var klart før juli. Han roste og var godt fornøyd med komiteen. Per Frode 
Rismark overtar. 
Fest- og Kameratskapkomitéen v/Per Henrik Eriksen. Vaktlister til klubbens møter utarbeidet for 
halvt år av gangen. Hatt 4 arrangement, guvernørbesøket, julebord, ost og vin og årsfesten. 
Øystein Brodal overtar. 
Distriktsprogrammer v/Øystein Brodal. Sammenslått av 3 komiteer og derav 3 protokoller. 
Anbefaler at 2 protokoller arkiveres.  Har hatt 1 møte. Inngått avtale med Welshpool R.C i Wales. 
Rådgivende til styret ang. Lima-prosjektet i Peru.  Ikke tatt initiativ til GSE.  Han takket for de 4 år 
som han har vært komiteleder.  Kjell Lunde overtar. 
Månedsbrevet (ligger under Opplæring og kommunikasjon). Per Erik Brevik har vært ansvarlig og 
fortsetter. 
Årsberetningen ble lest av sekretær Hans Erik Pedersen, en fyldig og fin årsberetning. 
Da innkommende president Ole Enger var på vei (i luften) til Spania, ble kjedeoverrekkelsen utført 
på en pappfigur med tegning av Ole Enger. 

Presidenten avsluttet med 
noen gode velmente ord 
om sin tid som president 
før han overrakte en 
blomst til Jens med takk 
til han og Anna for lokale 
og bevertning. 
Neste møte blir 3. august. 
 
 

  



Klipp fra månedsbrevet juni-juli 1976 

 

GJENNONSNITTSPROSENTEN FOR 1975/76: 80,4 

 

Under den hyggelige festen på Ravneberget 18. juni la sekretær Thor Otto Trapness fram en statistikk som 

viste at gjennomsnittsprosenten for 1975/76 var på 8o,4 

Han presiserte at statistikken gjaldt tidsrommet 1/7 1975 - 30/6 1976, og selv om vi ikke skal våge oss på 

sekretærens mange ledige og luftige kommentarer, skal vi i hvert fall ta for oss en del facts: 

 

lo PÅ TOPP:  

 

Det er avholdt 51 møter, og disse har best frammøte: 

Thor Otto Trapness 51 

Thor Andersen 5o  

Per Tonstad 50  

Kåre Jørgensen 47  

Johan Løken 47  

Per Lied 46 

Per Løkkevik 45  

Alf Peterson 45  

Bjørn Winsvold 45  

Gudmund Helle 44 

 

FLEST BESØK I ANDRE KLUBBER:  

 

Bjørn Winsvold 7  

Per Tonstad 6 

Roger Johannessen 5  

Leif Gundersen 5  

Alf Peterson 4 

Thor Otto Trapness 4  

Gudmund Helle 3 

Rolf Nilsen 3 

 

BESØKTE KLUBBER: Iraklion (Kreta), Amesbury (England), Kungshamn (Sverige), Strømstad (Sverige), 

Hadeland, Halden, Tune, Sarpsborg, Lillestrøm, Ringebu, Mandal, Løten, Røa, Gol, Gamlebyen, 

Kristiansand og Fredrikstad. 

 

I alt ble det notert 54 besøk i andre klubber, mens Skjeberg RK hadde 43 gjester i årets løp. 

 

 

 

  



Sistesia  Statistikken  

100 % fremmøte i juni 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Robotklipper er populært for tiden.  
Denne er like bra. (Med lys for bruk om kvelden) 

 

Grønnerød, Jens B Trapness, Thor Otto 

Kjuus, Steinar Westberg, Jens H 

Rismark, Per Frode  

1/6 10/6 15/6 22/6 Snitt 

52,8 68,4 63,2 73,7 60,6 

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

67,6 70,9 75,8 91,0 77,8  76,6 15/16 

Jan. Feb. Mars Apr. Mai. Juni Snitt 71% 

73,9 70,1 54,9 71,3 67,5 60,6 66,4  


