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Har vi klubb- og medlemsutvikling? 
 
Rotary’s ide er å arbeide for en samfunnsutvikling 
hvor det vises respekt for det enkelte menneske. 
Rotary er også opptatt av at medlemmenes 
forventninger til medlemskapet skal bli innfridd. 
Gjennom klubbmedlemskapet høster vi kunnskap 
og vi er en del av et sosialt og yrkesfaglig nettverk. 
Hvordan kan vi utvikle dette fellesskapet videre? 
Vi utvikler oss som mennesker hver eneste dag. 
Selv vi som er blitt pensjonister, tar stadig til oss 
nye ting. Ny lærdom og nye erfaringer – vi legger 
nye alen til vår personlige vekst. Den komiteen 
som jeg er med i dette Rotaryåret, 
Medlemsutviklings-, klassifikasjons- og 
rekrutteringskomiteen, skal forsøke å bidra til at vi 
som fellesskap også utvikler vår samværsform og 
kommunikasjon - for å bli bedre som lag. 
 
Dette gjør vi bl.a. ved også å få inn nye krefter 
blant oss. Det er stor enighet i klubben om at 
størrelsen på vår klubb skal være omtrent som den 
er i dag. Det betyr at vi må passe på rekrutteringen 
og helst bør vi få 1-2 nye medlemmer pr. år. De 
nye, og yngre, medlemmene er  klubbens framtid. 
Derfor er det også viktig å rekruttere ut i fra ønsket 
om representasjon fra forskjellige yrker. 
MKR-komiteen er opptatt av at et par av våre 
møter hvert år burde ha yrkesetikk som tema.  
 
Som svar på overskriften: 
Ja, jeg tror medlemmene er enige om at vi vokser 
som mennesker i klubben, og da utvikler også 
klubben seg. 
 
 
Kjell Lunde 
Medlemsutviklings-, klassifikasjons- og 
rekrutteringskomiteen 
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Møteprogram: 
 

04.11 Svaleskiva kl. 18.40 

11.11 Pratemøte m/3 min. 

18.11 Flyktningesituasjonen i Sarpsborg v/ Chr. Roan 

25.11 Guvernørbesøk Jon Ola Brevig 

  
  
  
  

 

 

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 7. oktober 2015 

Møtested:  Rådhuset  

Program:  Erling Stordahl v/Arild Stenerød  

Møtt i andre klubber:  Ingen 

Tilstede:  74,4 % 

Gjester:  Roar Torp, Borge RK  

Fødselsdager:  Ingen  

Referent:  Per Løkkevik  
 
Presidenten ønsket velkommen og kunne fortelle at jubileumsboka straks er klar for trykking. 

Forfatteren av boka (Thor Otto) hadde tilleggsbemerkninger, med de ble avfeid. 

Dasha Katuba skal holde konsert i Skjeberg kirke den 5/12. Vi er hjertelig velkommen. 

Thor Otto kunne meddele at et nytt medlem er på gang. 

 

Jens Grønnerød introduserte kveldens foredragsholder, Arild 

Stenerød, som har drevet jorda på Stordal i 25 år. Han kjente 

Erling Stordahl fra sitt arbeid på gården og mye samvær med 

ham ellers. 

 

Erling vokste opp i en butikk i Berg. Han fikk tidlig sterkt nedsatt 

syn. Gutten hadde grønn stær på begge øynene. På den tiden 

var lidelsen egentlig uhelbredelig, men Rikshospitalet gjorde 

likevel et forsøk. Operasjonen var mislykket og Erling fikk ett 

glassøye. Erling skjulte for omgivelsene at han hadde dårlig syn. 

En gang han ble hørt i lesing imponerte han læreren, helt til 

læreren oppdaget at han leste med boka opp ned. Erling hadde 

m.a.o. en formidabel hukommelse. Dette skjedde i Skedsmo hvortil foreldrene flyttet like før 

Erling begynte på skolen 

 

På grunn av synet ble han tatt ut av skolen. Da ble musikken det som hindret at Erling gikk 

inn i en personlig krise. Han begynte å komponere som tolvåring. Den første han skrev var 

«Minnenes melodi». En vakker sang som vi dessverre avsang på en bedrøvelig måte, men 

verre skulle det bli!! 

 

Han begynte på Dalen blindeskole der han etter en uke kom opp i en krangel som førte til 

enda et glassøye. Dermed var Erling absolutt blind. Med to glassøyne påsto Erling at han var 

proff. Erling blåste i den strenge disiplinen og tøyde strikken langt noe som medførte at han 

fikk innført likestilling på skolekjøkkenet 

 

Etter Dalen reiste han til Oslo og tok eksamen artium. Den besto han med glans selv om han 

skulket skolen en god del. Så ble det musikkonservatoriet og han ble pianist med 

kjempekarakter. 

 

Han ble kjent med Gunnar Engerdal som han siden reiste landet rundt med. Til å begynne 

med fikk blindeforbundet inntektene, men etter hvert havnet pengene i egen lomme. På en 

av sine turneer traff han Anna Windingstad som han senere ble gift med. 

 

Siden fortalte Arild om hans videre liv, som de fleste av oss kunne mer eller mindre av fra 

før. I tillegg ble enda et par av hans sanger mishandlet under avsynging. Så fikk vi høre 

utdrag fra Stordahl og Engerdals opptredener. 

 

Stor takk til Arild Stenerød for et engasjerende foredrag. 



Referat fra klubbmøte 14. oktober 2015 
Møtested:  Dahles Auto  
Program:  Bedriftsbesøk 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:  72.9 % 
Fødselsdager: Hans Kristian Guslund, Thor Otto Trapness, Gunnar Roen 
Referent:  Gunnar Roen 
 
Presidenten ønsket velkommen. Jan Willy kom med spørsmål om vi kunne stille som vakter på 
utdanningsmessen i Kongstenhallen 2., 3. og 4. november. Dette skulle gi oss en sikker inntekt 
fremover som en liten erstatning for Boksalget. Liste vil bli sendt rundt på neste møte. 
 
Vi ble mottatt av Tom Haslie (daglig leder), Stein Arild Finstad (Servicemarkedssjef) og Kjell-Ove 
Rosenvinge (Markedssjef). Haslie startet med å orientere om selskapet.  
 

Dahle Gruppen består i dag av seks familieeide selskaper innen bil og eiendom med historie helt 

tilbake til 1920. Opprinnelig startet av John Dahle som var drosjeeier i daværende Kristiania. 

Bilvirksomheten består av Dahles Auto AS, Motorhuset AS, og Dahles Bilutleie AS. 

Dahles Auto ble flyttet fra byen og ut på Tunejordet (ut på landet) i 1970 

Bygningsmassen er påbygget 9 ganger og er i dag på ca. 6600 m2. 

Eiendomsvirksomheten består av Dahles Eiendomsselskap AS. Dahle Gruppen har i dag over 100 

ansatte og omsatte i 2014 for 800 millioner. 

 

Dahles Auto AS forhandler Volkswagen personbil og nyttekjøretøy og Audi. Dahles Auto AS fikk 

agenturet for Volkswagen i 1948 og er i dag landets eneste forhandler som under samme eier har 

tatt del i Volkswagens historie fra starten. I 1974 fikk selskapet agenturet for Audi.  Vi har i dag 

forretninger i Sarpsborg og Halden. Motorhuset Fredrikstad AS forhandler Skoda. Selskapet er 

etablert i 1989, har 10 ansatte. Selskapet har i dag forretning i Fredrikstad. 

 

Bilutleievirksomheten i Dahle Gruppen består av Dahles Bilutleie AS. Vi er i dag representant for 

AVIS i Sarpsborg, Fredrikstad (også Budet), Moss, Halden og Askim. Bilutleievirksomheten har i 

dag en flåte på ca. 150 biler og har 7 ansatte. Kvalitet ved reparasjoner og service er meget viktig 

og Dahle er registrert som skadespesialist(1 av 10 i Norge). Betyr at bilen er som ny ved evt. 

reparasjon/skade.. Stor konkurranse på servicemarkedet fra Sverige, uavhengige kjeder og 

private("svarte") verksteder, men klarer konkurransen. 

Deretter en STOR diskusjon om VW-jukset med dieselbiler og ingenting er foreløpig avklart. El-

biler ble også diskutert, men det var vel enighet om at hybrid eller rene hydrogenbiler var det som 

sannsynligvis ble fremtiden for majoriteten av bilparken. 

Ellers orientert om nye modeller 

som kommer (ELV) og at nye 

markedskanaler(Facebook, Twitter 

o.l.) også krever sitt. At de enkelte 

bilfabrikker krever standard på 

salgslokalet o.l. Fordyrer noe. Vi fikk 

tilslutt en omvisning på området og 

det var imponerende. Må også 

nevne at vi ble servert kaffe og kake 

under foredragene. 



Referat fra klubbmøte 21. oktober 2015 

Møtested:  Politihuset Grålum  

Program:  Bedriftsbesøk, politihuset 

Møtt i andre klubber:   

Tilstede:  73.7 % 

Gjester:    

Fødselsdager:    

Referent:  Søren Pyntlund  

Ole Enger bød velkommen på vegne av presidenten. Der var ingen gjester til stede. Kai 

informerte om møte 4. november og viste til mail. Påmelding neste møte. Jan Willy 

informerte om dugnad ved utdannelsesmessen den 2. -4. november, som kan være en god 

inntjening for klubben. 

Heretter gikk ordet til Politiinspektør John R. Lunder som tok imot 

oss ved inngangen i det nye Politihuset som snart er 2 år. Der 

jobber sirka 150 mann i det nye bygg. Dette er et administrativt 

politihus og ikke ment som sådan for publikum. Derfor heller ikke 

noe skilt ved veien etc. Bygget har naturligvis nok høy sikkerhet. 

Der er adgangskort, soneinndeling og overvåkning. Dertil er de my 

oppmerksom på evt. avlytning av mobiltelefoner som derfor ikke tas 

med inn i fortrolige møter. Bygget eies av Betongbygg Eiendom AS. 

Første etasje inneholder, foruten publikumsmottak, den nye 

sentralarresten med plass til 30 arrestanter. Cellene blir nøye 

overvåket etter nærmere retningslinjer og alt aktivitet lokførers. I dag er der god plass med 

kun en innsatt da vi var på besøk. Men særlig i helgene er der mye aktivitet. Belegg for året 

er ca. 4000 arrestasjoner. De innsattes rettigheter ivaretas nøye og dokumenters.  

I det nye bygget holder Fellesoperativ enhet til med alle sine funksjoner. 

Operasjonssentralen er byggets og politidistriktets hjerte i det daglige arbeidet. I tilknytning til 

operasjonssentralen ligger også stabsrom og stabssjefens møterom. Operasjonssjefen har 

vide fullmakter til å utføre vervet på best mulig måte og kan trekke på alt tilgjengelig personal 

til enhver tid. Øverst på prioritetslisten for Politiets oppgaver er alltid å sikre «Liv og Helse». 

Politihuset Østfold rommer også øvrige funksjoner i Fellesoperativ enhet med plan og 

beredskapsavdelingen, instruktører, samt innsatsledere og hundetjenesten. Østfold 

politidistrikt driver et kontinuerlig organisasjonsutviklings- og endringsarbeid. En av 

endringene er at alle politijuristene i politidistriktet er samlet i Politihuset Østfold. 

Politihuset Østfold er også stedet hvor politimesteren i Østfold har sitt kontor. Etter 

rundvisningen holdt John Lunder en presentasjon i tillegg til runnvisningen. Han fortalte bl.a. 

om politireformen og om vurdering av nytt politidistrikt: ØST. Politidistrikt Øst skal bestå av 

Romerike, Østfold, Follo og Romerike. Hovedsetet for det nye Politidistrikt kan bli Sarpsborg. 

Dette er dog ikke per dag endelig avgjort. 

Vi fikk en innføring i flyktningsituasjonen i Norge, herunder innvielsen av nytt asylmottak i 

Råde. Flyktningestrømmen er økt dramatisk de siste månedene og skaper utfordringer for 

Politiet. 

Der var mange spørsmål og kommentarer fra salen. Dette var noe som interesserte folk.  

Til slutt takket Ole Enger for et bra og interessant foredrag.  



Referat fra klubbmøte 28. oktober 2015 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  Klubbråd 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:  82.0 % 
Fødselsdager:  
Referent:  Rolf Jul Strand 

 
President Stein åpnet med å sitere noen viktige og 
tankefulle ord fra Paul Harris. Han skrev i jan 1911 i et 
tidsskrift for de amerikanske rotaryklubbene.  
 
Rasjonell Rotarianisme:  
Hvis jeg en dag skulle i noe som Colosseum og står foran 
alle levende rotarianere, ble bedt om å snakke til disse 
rotarianere, men fikk kun lov til å si et ord, så ville jeg rope 
høyt. TOLERANSE!  
 
Skriver videre: Hvis vårt Rotary er bestemt til å være mer 
enn en forbigående ting, så vil det være fordi du og jeg 
har lært viktigheten av å bære med oss denne 
skrøpeligheten, verdien av toleranse. Toleransen er «noe» 

man skal eller bør utvise i forhold til meninger, holdninger 

og/eller handlinger man har et engasjert forhold til. 
Toleranse innebærer derfor at «noe» kreves av oss og 
toleranse kan være og er ofte psykisk besværlig.  
 

Toleranse krever at vi holder to tanker i hodet på en gang: fordømmelse av  
en holdning eller handling og samtidig respekt for mennesket «bak» holdningen/handlingen. 
Toleransebegrepet er derfor både beskrivende og rettledende fordi det handler om både en evne 
og en vilje. Kravet om toleranse følger logisk av at alle mennesker har grunnleggende rettigheter. 
Disse rettighetene, for eksempel ytringsfriheten, kan brukes til noe som andre blir provosert av. 
Nettopp fordi vi alle har en moralsk forpliktelse til å beskytte andres rettigheter, er vi forpliktet til 
toleranse når rettighetene brukes til det man selv er sterkt uenig i eller blir provosert av. Det er 
retten til å uttrykke seg som forsvares, ikke innholdet i det  

som ytres. Toleranse, etikk, moral, Service Above Self.  
 
Dette er viktige standarder vi som rotarianere bør leve etter og som er noe av det grunnleggende i 
Rotary.  
 
Presidenten har vært i kontakt med kommunen og drevet litt korridorpolitikk. Forslaget om dugnad 
for redusert lokalleie ble godt mottatt.  Dugnad 2-3 ganger pr. år (vår og høst) med rydding og 
skeine opp rundt Skjeberg Rådhus. 
Hans Erik Pedersen orienterte om jubileumsheftet. Har sendt E-post til 14-15 medlemmer om de 
kan skrive hva Skjeberg Rotary har betydd for dem, ca. 10 setninger. Frist førstkommende helg. 
 
Kåre Vastveit skal felle en edelgran, hadde tatt med en trillebår med edelgranbar. Dette som prøve. 
Selges for kr. 30,- pr. bunt. Dette går til klubbkassa. Fin dekorasjon til jul. 
 
  



Jan Willy Damsleth orienterte om dugnaden (vakttjeneste og 
noe sjauing) på Utdannelses-messa på Kongstenhallen på 
dagtid 0800-1500, mandag, tirsdag og onsdag til uka. Regner 
med 7000 besøkende skoleungdom. Inntekt disse dagene kr. 
20.000,-. Mandag 8 personer, tirsdag 7 personer, onsdag 7 
personer.  Stor interesse blant medlemmene, alle dager ble 
fulltegnet. Mat vil bli servert. 14-15 januar arrangeres samme 
messe i Halden. Han orienterte videre om at Coop varehus 
trenger 14-15 mann 2. januar for vareopptelling. Alt dette 
passer bra for pensjonister. 
 
Borge Rotary inviterer til Rakfisk 17. november. Påmeldings-
liste gikk rundt. Presidenten orienterte om at neste møte var på 
Svaleskiva, Borg Bryggerier kl. 1830.  
 
 
 

Så til klubbråd: 
Medlemsutvikling v/Ole Kristian Laengen. Han presenterte sine medlemmer.  Har gjennomgått 
klassifikasjon. Prøver å få 2 nye medlemmer.  Har allerede innrapportert 1 nytt medlem. Vil være 
ansvarlig for 1 møte dette Rotary-år. 
 
Opplæring og kommunikasjon v/Per Inge Magnussen.  Presenterte sine medlemmer. Har hatt 3 
møter, sist i går hos Per Løkkevik hjemme i Fredrikstad.  Program fastsatt ut året + januar.  Tar 
gjerne i mot forslag til program. 
 
Samfunns komitéen v/Einar Gundersen.  Presenterte sine medlemmer. Hadde komitemøte før 
kveldens møte. Vil videreføre komiteens tidligere gjennomføringer. Borgen Sykehjem kjøretur til 
Strømstad. Trenger sjåfør med buss-sertifikat, Øivind Kjølberg meldte seg. Dugnad på Hafslund til 
våren. Ønsker å flytte gravplata på Kolerakirkegården fra Sandbakken til Skjeberg Kirkegård. Den 
ligger nå uverdig i et villnis-kratt på Sandbakken.  Ønsker også sette opp plakater ved kirker i 
Skjeberg med orientering om kirken og at Skjeberg Rotary står for informasjonen. 
Opprette/etablere en gründerpris i form av pengesum.  Styret må ta stilling til dette. 
 
Fest- og kameratskapskomite v/Per Henrik Eriksen. Han var ikke til stede og det ble ikke noe 
referat fra denne komiteen. 
 
Internasjonal komite v/Øystein Brodal. Presenterte sine medlemmer. Har hatt 1 møte. En Ryla-
deltaker er klar. Skal skaffe program til 1 møte.  Neste komitemøte før jul. 
 
Styret v/presidenten. Har hatt 1 møte.  Av saker kan nevnes: Kontingenten, møtelokale og 
inntekter til klubben. Viktig å videreføre tidligere ambisjoner. Er positiv til kvinner i klubben, men 
mener at klubben lever godt med det som er. Presidenten minnet til slutt om klubbens visjon: 
Rotary er et foretrukket fellesskap og nettverk for samfunnsengasjerte mennesker i distriktet. 
Guvernørbesøk 25. november. 
 



Sistesia  

 

100 % fremmøte i oktober 

Statistikken 

   

 

 

 
  
 

 
 
 
(70,3 til distriktet) 

 
 

 
 
 

 
Verdens "Polio-dag" var 23. oktober. 

We are on the verge of making history. In 1985, with the launch 

of its flagship PolioPlus program, Rotary became the visionary 

organization to take on the ambitious goal to end polio 

worldwide. At that time, polio crippled more than 350,000 

children per year in 125 countries. Over the next 30 years, we 

have mobilized other partners, governments, and communities to 

immunize the world’s children against polio. We’ve kept our 

promise to work toward eradicating this disease, and the leadership, commitment, and 

generosity of Rotary members has brought the world 99.9 percent of the way there. Today, 

only Pakistan, Afghanistan, and Nigeria remain polio-endemic, and in 2014, there were fewer 

than 360 polio cases in the world. Nigeria has gone more than one year without a case, and 

if the progress continues, the country could be removed from the endemic list later this year. 

But we aren’t done yet. With every inch we gain against polio, we must redouble our efforts 

to protect that progress, and to eliminate polio from its final hideouts in some of the hardest-

to reach parts of the world. Why? No child should be crippled or die from a disease that is 

completely preventable. And the lessons we’ve learned from fighting polio — and the health 

infrastructure created to do so — pave the way for other lifesaving health interventions. This 

is a true legacy Rotary can be proud to leave for future generations. 

Rotary has contributed over $1.4 billion and countless volunteer hours to polio eradication. 

Today, polio has been eradicated in every country except Pakistan, Afghanistan, and 

Nigeria. 

Every donation that we commit to polio eradication will be tripled by the Bill & Melinda Gates 

Foundation. 

Damsleth, Jan Willy Pedersen, Hans Erik 

Enger, Ole Rønningen, Herleik 

Gundersen, Einar Strand, Rolf Jul 

Haug, Ivar Trapness, Thor Otto 

Kjenstad, Brynjulv Vastveit, Kåre 

Larsen, Rune Westberg, Jens Henrik 

Lystad, Tor Winsvold, Jørgen 

7/10 14/10 21/10 28/10 Snitt 

74,4 72,9 73,7 82,0 75,8 

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

67,6 70,9 75,8    




