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SKJEBERG ROTARYKLUBB 

 
Kjære Rotarymedlemmer i Skjeberg Rotaryklubb 
Rotaryåret 2015-2016 er nå syv måneder 
gammelt, min «regjeringstid» som president er mer 
enn «halvkjørt». 
 
Jeg bøyer meg i støvet for det engasjement og 
den «fremmøteviljen» vi har i Skjeberg RK. 
Vi har fått levert et fremragende jubileumshefte, 
jobbet frem av flittige medlemmer.  
Jubileumsheftet er sammen med våre gode 
månedsbrev med på å ta vare på historien om 
Skjeberg Rotaryklubb. Dette er til glede for våre 
medlemmer og en dokumentasjon på klubbens 
virke for ettertiden. Vi har hatt et godt og variert 
program og jeg oppfordrer klubbens medlemmer til 
å komme med forslag til programkomiteen om 
program resten av Rotaryåret. 
 
Jeg vil berømme de av våre medlemmer som i 
november 2015 gjennomførte en kjempedugnad 
for klubben gjennom å være vakter ved en stor 
jobbmesse i Kongstenhallen. Denne dugnad ga 
kjærkomne inntekter. 
  
Det jobbes bra i komiteene og det er grunn til å gi 
ros for det engasjement som vises. 
Jeg utfordrer igjen medlemmer og komitéene i 
klubben til å komme med forslag til konkrete tiltak 
som kan iverksettes og gjennomføres og som vil gi 
oss inntekter i klubbkassen.  
 
Med vennlig hilsen 
Stein Juliussen 
President 

 
 

 
Nr. 7 Årgang 40 
Januar 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprogram: 
 

03.2 Pilgrimsreise-Santiago de Compostella.  
v/ Kristin Vattekar. 

10.2 Tvang i psykiatrien. Maktmisbruk eller (nødvendig) 
hjelp v/ Ole Jørgen Hommeren 

17.2 Norrøne konger. Olav Trygvasson m/ flere  
v/ Stig Østling 

24.2 Mulig Global Grant-prosjekt i Peru. 
Presentasjon v/ Ida Magnusen 

  
  
  
  

 

 

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 klubbmøte 6. januar 2016 

Møtested:  Skjeberg Rådhus  

Program:  Pratemøte  

Møtt i andre klubber:  

Tilstede:  73,4 % 

Fødselsdager:  Per Frode Rismark 31/12 

Referent:  Bjørn Strand 
 

 

Møtet ble ledet av innkommende president, Ole Enger. President Stein Juliussen var 
blitt syk. 
 
Det ble hilst fra Per Brevik som er på Tenerife.  
  
Klubbens jubileumshefte skal sendes til enkene etter våre Rotarymedlemmer som er 
gått bort. 

 
Ole Kristian Laengen fortalte og leste litt fra en bok 
om alternativ behandling. Det var flotte og 
morsomme historier av forfatter Louis Jacoby. 
 
Så var det tid for pratemøte.  
Da gikk praten og historiene i de forskjellige 
«gruppene" som naturlig ble dannet rundt om på 
bordene. 
 
I gruppen jeg deltok i fremkom det mange fine 
historier og noen «hemmeligheter» 
Alle så ut til å trives og kose seg, så det ble et 
vellykket møte. 
 



Referat fra klubbmøte 13.januar 2016 

Møtested:  Skjeberg Rådhus  

Program:  Senior/ego-foredrag av Per Halvorsen  

Møtt i andre klubber: Ingen 

Tilstede:  71,8 % 

Fødselsdager:  Ingen  

Referent:  Rolf Jul Strand 
 

 

 

I president Stein Juliussen sykefravær 
(netthinnebetennelse) ble møtet ledet av 
innkommende president Ole Enger. Han hadde 
med seg hilsen fra Stein til klubben. 
Ole åpnet møtet med å orientere fra 
MIDTVEISMØTE FOR PRESIDENTER i Halden. 
Et møte for alle presidenter i distrikt 2260. Han 
møtte der sammen med Morten Pehrsen. 
Det vil nå bli hjemmeside for Rotary Verden hvor 
klubbene får eget passord.  Medlemskap i 
Rotaryklubbene i vesten er synkende, men i øst 
er det stigende. Tidligere guvernør, Lena 
Mjerskaug hadde flere ideer om emner til 
rekruttering. Nåværende guvernør går nå ut med 

melding om å anbefale ny Distrikts guvernør. Det var orientering om opplæringskurs 
om Rotary og om fornyelse av Rotary. Klubben gis også anledning til å sponse en 
ungdom til en tur med Christian Radich fra Nederland.  Pris kr. 3.500,-. 

 
Per Halvorsen delte sitt foredrag i to.  Familiære/Sosiale 
og Yrke. 
 
Per ble født 11.07.1943, døpt i en kirke på St. Halvards 
plass i Sarpsborg. 6 gutter ble døpt samtidig og 5 av dem 
fikk navnet Per. Gikk på Sannesundveien Skole. Gikk da 
gjennom steinbruddet til skole. Lekte mye i «Dælærne» 
merd ski og hopp om vinteren. Der gikk det et stort rør i 
bunn.  Realskolen i 1957 på Sarpsborg Høyere 
Allmennskole.  Var grønnruss-president 1960-61.  
 
Per har alltid vært glad i å reise. 1. tur gikk til Århus i 
Danmark på sykkel i 1959 sammen men Gunnar Heines. 
1960 gikk turen til Hamburg med 125 m3 scooter, der var 
det fortsatt mange ruiner etter krigen. 1961 til Paris 
sammen med Torgeir Bjerke. 1962 til Italia og Venezia 
med bil sammen med Tor Ørseng. 1963 til Danmark og 
Tyskland sammen med Tor Ørseng.  

  



Så traff Tor og Per 2 venninner og da ble det slutt på gutteturene. Venninnene de 
traff, Mona og Inger, ble de senere gift med.  Var med i friidrett i SIL fra 50-tallet 
sammen med bl.a. Tor Ørseng. Inger og Per giftet seg i 1969. Skiturer til Østerrike fra 
siste halvdel av 80-tallet.  Vært 20 ganger på samme sted i Ischgel hvor vertskapet 
nå er 2. generasjon. Februar/mars blir det vintur til vingårder i Europa med leiebil 
sammen med Mona og Tor. 
Inger og Per bygde enebolig i Varteig i 1975 og bor der fremdeles. Har hytte i 
Engerdal og hytte på Kråkerøy fra 1983. 
 
Yrke/CV. 
 
1 år Borregaard, 1 år Yrkesskole. 1963 Militærtjeneste Steinkjer og Skjold, 
Maugstadmoen. 1965-1968 Horten Ingeniørskole, drifts teknisk linje. 1970-1972 
Bedriftsøkonomisk utdannelse 2-årig kveld, Drammen.  2002 Prosjektledelse-BI, 3 
vekttall. 2003 Kvalitetsledelse i prosjekt-BI, 2 vekttall. 
 

 1968-1972 AS Nordisk Aluminiumsindustri, Holmestrand. Driftsingeniør, leder 
av avdeling på ca. 50 personer + startansvarlig for nytt fabrikkanlegg. 

 1973-1974 KPS Sarpsborg. Prosjektleder for utvikling og poduksjonsoppstart 
av 2 nye produkter. 

 1974-1979 Blokk Watne Bygg Fredrikstad (Oppdrag fra Svenskegrensa til 
Hedmark) Hovedplanlegger ressursbruk tømrere. 

 1979-1985 Mølnlycke AB. Fabrikksjef Halden, Kjemisk/teknisk divisjon. 
Fabrikkansvarlig for hele divisjonen i Sveige-Finnland med ca. 400 personer.  

 1985-1988 AS Trengereid Fabrikker, AS Cebelle Trengereid, Bergen.  Adm. 
direktør for begge selskaper.  Småvarer innen tekstilindustri, elektrisk energi, 
smolt opprett.  Ca. 175 ansatte. 

 1989-1990 Helly Hansen AS, Moss.  Innkjøpssjef, innkjøpsansvarlig for hele 
konsernet. 

 1991-1992 Riberkonsernet-Embalasjedivisjonen, Guru Papp AS, Halden. 
Fabrikksjef og leder for hele produksjonen inkludert offsetavd. med ca. 60 
ansatte. 

 1993-1997 Statens Forvaltningstjeneste, Oslo. Rådgiver for offentlig 
anskaffelser og EØS regelverk for offentlige ansatte. 

 1997-1999 Postbanken ASA. Seksjonssjef/banksjef med ansvarlig for alle 
servicetjenester, bygg forvaltning, innkjøp etc. 

 1999          DnB etter fusjon. Teamleder. 

 2003          DnB etter fusjon. Innkjøpssjef. 

 2006          Pensjonert. 
 
Per var godt fornøyd og stolt av alle bedriftene han har jobbet i.  Møteleder lot Per få 
et kvarter ekstra, slik at han fikk presentert hele sitt mangfold av bedrifter.          
 



Referat fra klubbmøte 20.januar 2016 

Møtested:  Skjeberg Rådhus  

Program:  Pretec ved Even Karlsen  

Møtt i andre klubber: Thor Otto Trapness i Sarpsborg RC 

Tilstede:  80,1 % 

Fødselsdager:  Tor Lystad 20/1 

Referent:  Thor Ørseng 
 

Presidenten var tilbake etter et kort opphold på sykehuset, hvor han hadde operert 

det ene øyet. Det hadde godt veldig bra. Han gikk gjennom de faste postene og orienterte 

også om 2 kurs som vi kunne melde oss på. Om kommunikasjon og samarbeid med media. 

Thor Otto fortalte at han hadde besøkt Roger Johannessen og vært i Sarpsborg Rotary klubb 

årlige rakfisklag. Det hadde vært god stemning med mye god mat, drikke og underholdning. 

 

Så var det tid for foredragsholder Even 

Karlsen. Opprinnelig landegutt, gift og 2 

barn. 

Utdannet sivil økonom. Første arbeids 

periode jobbet han i Oslo fra 1977 til 1985, 

hvor han steg fort i gradene. Han valgte å 

slutte etter konflikter med den nye sjefen. 

Han fikk da 1 års lønn. 

Han hadde hatt lyst lenge til å starte noe 

eget og nå hadde han anledning til det. Alltid 

vært en drøm. Startet hjemme kontor og 

importerte 5 tonn spiker fra Finnland. Det 

gikk ikke så bra valgte da å selge alt. Startet 

da firma Betong bolt og satset på fundament 

bolter, gjengestenger. Det tok seg opp og 

begynte å tjene penger. Valgte og 

omorganisere firma til Pretec Group A/S i 

1985. med 6 underliggende firmaer i Norge, 

Sverige 

Kina, Danmark, Finnland og Belgia. Bolt Holding ble etablert i 1999. Pretec Group omsatte 

totalt i 2014 Kr 430 mill. Satser på høy kvalitet, god service og riktige 

priser. Produkter: Prefab, bergsikring, vann og frostsikring, sikre fjell med bolter, hindre vann 

drypp i tuneller. Det går med ca. 60 til 70 tusen bolter i mnd. bare til det. 

Har store lagrer, for å kunne levere raskt til kundene. Varer for 50 mill. ligger hele tiden på 

lager. Det meste er import, men lager også en del selv. 

Bygger nå en ny fabrikk i Kina på 19.600 m2 som skal drive med vannforsinking og 

pulverlakkering. Bygge kostnad ca. 35 mill. Satser også på roboter i fabrikken i Kina. 

Satser nå på innovasjon, gjøre ting bedre og utvide sortimentet. Har også levert bolter til 

10 vindmøller i Berlevåg. Det var et interessant og godt foredrag med innblikk i en ny 

bransje. 



Referat fra klubbmøte 27. januar 2016 

Møtested:  Skjeberg Rådhus  

Program:  «Å leve med Downs syndrom v/Hanne og Ingrid Aarstad  

Møtt i andre klubber:  Bjørn Strand – Halden RK 

Tilstede:  70,3 % 

Gjester:  Olaug Vastveit, Odd, Ingrid og Hanne Aarstad 

Fødselsdager:  Ingen  

Referent:  Per Løkkevik  
 

Presidenten åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han hadde fått invitasjoner til to forskjellige kurs 

og utnevnte deltakere til disse. 

Så var det Hannes tur. Hun innledet med å fortelle om sin 

barndom og oppvekst i et godt og trygt hjem. To år gammel 

begynte hun i barnehage sammen med vanlig fungerende barn. Så 

fulgte det skolegang. Hun ble integrert i en ordinær klasse. På 

barnetrinnet gikk det veldig bra. Hun klarte å følge undervisningen 

og lærte stort sett det man skal lære. 

På ungdomstrinnet fortsatte hun på samme måte, men her ble 

problemene større. Ikke minst tok hun mobbing inn over seg. Et 

annet problem var at her ble det forutsatt at hun skulle lære i 

samme tempo som resten av klassen. Hun følte sterkt at hun ikke 

strakk til. Hun ble ekskludert av klassen. 

Etter at hun begynte på videregående i en testklasse gikk det mye 

bedre. Hun ble en av de beste i klassen og fikk en god følelse av at 

hun kunne prestere noe. 

Etter endt skolegang fikk hun arbeide i F-ASVO med frukt til 

skolene og en del monteringsarbeide. Men mesteparten av arbeidstiden gikk med til kontorarbeid. 

Mesteparten av dette arbeidet foregår på PC. Hun har den innstillingen at hun greier det meste, men 

det kan ta litt lengre tid. Hanne hadde mye og god støtte av sine foreldre og er svært takknemlig for 

det. På fritiden reiser hun mye – på egen hånd. 

Hun er også aktiv innenfor kirken og ble valgt inn i menighetsrådet som den første med D.S. Andre 

gang hun ble valgt inn var det med dobbelt så mange dobbeltstemmer som neste mann. (Dette har jeg 

googlet). Hun har også mange oppgaver i denne sammenhengen. Hun er også leder i fredagsklubben». 

Hanne har etter hvert akseptert sin diagnose og innsett at den må hun leve med. Hun hevdet at hun 

ser på D.S. som mulighetens syndrom. Hun avsluttet sitt foredrag med et flott og tankevekkende dikt 

hun selv har skrevet. Essensen i hennes dikt er at hun er stolt av at hun har Downs syndrom. 

Etter henne fortalte hennes mor, Ingrid, om sin og Odds roller som foreldre. I og med at Hanne nå bor i 

egen bolig, og greier seg selv er det åpenbart at de har gjort en fremragende jobb.  

Etter Hannes foredrag og Ingrids oppfølging var det tid for spørsmål og kommentarer. Som vanlig 

fornektet klubbens medlemmer seg ikke og det var så vidt presidenten rakk å klubbe av innen tiden. 

Vi takker for et tankevekkende foredrag om et emne som ga innsikt og et liv og holdninger til det 

samme som det sjelden snakkes om.  



Sistesia   

100 % fremmøte i januar 

Statistikken   

 

 
 
 
 
 
 

 

 
(68,3 til distriktet) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Brodal, Øistein Pedersen, Hans Erik 

Eriksen, Per Henrik Rønningen, Herleik 

Faale, Ragnar Trapness, Thor Otto 

Grønnerød, Jens B Vastveit, Kåre 

Gundersen, Einar Winsvold, Jørgen 

Larsen, Rune  

6/1 13/1 20/1 27/1 Snitt 

73,4 71,8 80,1 70,3 73,9 

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

67,6 70,9 75,8 91,0 77,8 76,6 

Jan. Feb. Mars Apr. Mai. Juni 

73,9      


