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Etikk er en viktig verdi i Rotary. Med utgangspunkt 
i Rotary’s barndom har velstand og demokrati i 
den vestlige verden utviklet seg, slik at åpenhet og 
ansvarlighet har gjort det enklere å følge etikkens 
forhold i det daglige liv. Samtidig har uetisk 
virksomhet fremdeles tilhold i det skjulte. 
 
Jeg kom nylig tilbake etter en tur i Zimbabwe. 
Dette landet som ble ansett som juvelen i Afrika, 
drevet som koloni av engelskmenn frem til 1970 
tallet. Robert Mugabe er president i landet. En 
gang ansett som vestens helt i Afrika, som 
veltalende intelligent og på riktig side av 
rasestriden. 
 
I dag er folket i byene i Zimbabwe lut fattige. 95 % 
arbeidsledighet. Mugabes elite lever i luksus 
finansiert av eventyrlige mineralfunn samtidig som 
statens økonomi er konkurs. All opposisjon blir 
knust med vold og terror. Blant disse menneskene 
kunne jeg føle meg velkommen, selv som 
Europeer, og med en vennlighet og hjelpsomhet 
jeg knapt kunne forvente 
 
Etikkens forhold i verden er forskjellig, men det er 
nyttig å se den i perspektiv 

 
Øistein Brodal 
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Møteprogram: 
 

04.5 Dugnad i Hafslund-alléen 
11.5 Intercitymøte Quality hotell Sb Historie 
18.5 Loyds industrier, bedriftsbesøk 
25.5 Innk. President Ole Enger 
  
  
  
  

 

 

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   
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Referat fra klubbmøte 6. april 2016 
Møtested:  Skjeberg Rådhus  
Program:  Ryla kandidat, opplevelser og erfaringer 
Møtt i andre klubber: Per Løkkevik, Gamlebyen RK 
Tilstede:  80,5 %  
Fødselsdager:  Per Løkkevik 28/3, Jørgen Winsvold 29/3 (80)! Lasse Lundgaard 
Referent:  Per Løkkevik 
 

Presidenten ønsket velkommen og informerte om neste møte, som er peismøter. Det ble 

lagt ut skriftlige programmer for resten av året. Videre ble det informert om nye regler hva 

gjelder renhold av kjøkkenet. 

Thor Otto introduserte kveldens foredragsholder, Karoline 

Westlie, som har deltatt på årets RYLA-seminar. Seminaret 

ble avholdt på Fredriksten hvor deltakerne også var 

innkvartert. Kurset startet med mingling før alvoret tok til. 

Safia Abdi Haase var først ute med et foredrag som var veldig 

interessant. Hun er kjent for sitt arbeid for integrering og 

utdannelse og mot kjønnslemlestelse. 

Å bygge et nettverk er noe som kan og bør læres så tidlig som 

mulig i livet og på seminaret fikk deltagerne en god innføring 

og de gjennomførte praktiske oppgaver som skulle øke 

forståelsen av hvor viktig teambuilding er.  

 

Trond S. Pedersen fra Olympiatoppen bidro med et foredrag om hvordan idrettsutøvere 

setter sine mål og arbeider for å nå dem. Han la vekt på viktige elementer. 

Deretter var det Henrik Syses tur. Han var den mest engasjerte og engasjerende 

foredragsholder Karoline hadde hørt i sitt liv. Teambuilding var noe de stadig kom tilbake 

til. En av oppgavene var å bygge et RYLA-tun. 

Kaptein Jørgen Kjærnes hadde et innlegg om ungt lederskap. Blant annet var han inne 

på en metode som kalles power pose. Denne metoden skal bidra til å øke selvinnsikten. 

De fikk også med seg omvisning og grilling på festningen. 

Det de fleste opplevde som det mest spennende var en 1700 tallsaften hvor maten ble 

servert på brødtallerken hvor man spiste med fingrene og alt, inklusive tallerkenen skulle 

spises opp. 

Øvrige foredragsholdere var: Pål Bjerketvedt – sjefredaktør. John L. Jones – sivilarkitekt. 

Ingjerd Skaug – stortingsrepresentant og Morten Vold – politibetjent. 

Karoline syntes alle foredragene var interessante og hun avsluttet med å takke for at hun 

fikk delta på dette seminaret. 



Referat fra klubbmøte 20. april 2016 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus  
Program:  Årets Sarping  
Møtt i andre klubber: Ingen 
Tilstede:   63,1 % 
Fødselsdager: Svein Arne Berg, Hans Erik Pedersen, Kjell Lunde 
Referent:  Gunnar Roen  
 
 

Presidenten ønsket velkommen. Han kunne opplyse at fremmøteprosenten på 
Peismøtene var 84,6 % -meget bra 
 
Vi ble også oppmodet om å møte på Intercity møtet den 11. mai på Quality. 
Åpent for ledsager. Temaet er Sarpsborgs historie v/ Trond Svandal. Varighet ca. 2,5 time. 
 
 
Thor Otto sa deretter at han hadde snakket med Torbjørn Knape 
som var i forholdsvis god form på tross av sine 87 år. Skulle hilse til 
alle! 

Så til Årets Sarping: Snorre Walther! 
Veldig kjent som han som fikk NRK 
Sommerbåten til Høysand. 

(Thor Otto var stolt av at det var han 
som hadde ansatt Snorre på SFH i år 
2000) 

Vi fikk et levende og meget interessant 
foredrag om hvordan forspillet hadde vært (bl.a. egenprodusert 
skrytevideo til NRK), det ypperlige samarbeidet med ordfører, 
iSarpsborg, Høysand, Sarpsborg båtforening og alle andre 
involverte. 

Snorre fortalte også mye om hvordan det var å være «spesialist» på TV. Snorre måtte lese 
seg opp på det han ikke kunne. Og det var visst nok mye. Var litt nervøs, men det syntes 
ikke på TV. 

Innseilingen til Høysand med alle båtene som fulgte imponerte programledere og til og 
med mannskapet ombord! Men alle var også imponert over det store antallet folk på kaia. 

Et meget interessant foredrag av en meget engasjert foredragsholder som aldri ble 
kjedelig. 

 

 

 



Så var det referat fra peismøtene 
 
Vertene fikk følgende spørsmål til diskusjon: 

1. Skjeberg Rotaryklubb beholder og videreutvikler klubbens gode miljø? 
2. Rotary-stoff og Rotary som tema – for lite/for mye på møtene? 
3. Hva kan vi forbedre på? Er det noe vi bør gjøre mer av/ mindre av? 

 
Her er noen av synspunktene fra medlemmene i kortversjon: 
 
1. Ingen diskusjon om dette tema, enstemmig JA! 
 
2.  

 Festene: Sommerfest, Ost og vin, julefest. Lutefisklag? 

 Skjeberg Pølse og Kulturfestival (Jfr Rolf J Strand i Canada) 

 "Nyheter fra Rotary" (Newsflash) - 3 minutter på møtene 

 Innledningen til hvert pratemøte kunne vært brukt til Rotary stoff 

 Hva med 3-min. Fast f. eks. 2 ganger pr. måned. (Egen liste) 

 Presidentens 3. min?  
 Viktig med opplæring av nye medlemmer. (Thor Otto) 
 Artig med Rotary-quiz 

 Historiske tilbakeblikk i månedsbrevet/på møtene? 
 

3.       
 Flere bedriftsbesøk 

 Synlighet i prosjektene er viktig. Ref. kirkekonserten og plaketter. 

 Vannprosjektet? Hvor ble det av det? 

 Vi må ha prosjekter tilsvarende boksalget. 

 Dugnad: Hafslund alléen 

 Rekruttering. Invitere yngre potensielle medlemmer med egnet program. 

 Round-table? Kan de inviteres? 

 Etter bedriftsbesøk bør president eller andre kontakte bedrift for mulige 
medlemmer. Kan også gjelde foredragsholdere. 

 Nødvendig med en aktiv leder i programkomitéen, sjekke naboklubbers 
programmer. 

 Selge møbler, loppemarked 

 Utdanningsmessen viktig. Ta med Jan Willy. 
 



Referat fra klubbmøte 27. April 2016 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus  
Program:  Referat fra peismøtene 13/4 (84,6 %)!  
Møtt i andre klubber: 
Gjester: Jan-Arild Edell 
Tilstede:  72,9 % 
Fødselsdager:   
Referent:  Per Brevik  
 
President Stein åpnet møtet og kunne meddele at vårt medlem Bjørn Strand ønsket å forlate 
klubben og møte i Halden RK, siden han bor i Halden og vår møtedag ikke passet så bra. 
Stein refererte et brev som han har sendt til Halden RK og fortalte litt om Bjørns opphold i vår 
klubb og ønsket ham lykke til i den nye klubben. 

 
Dagens 3. min. ble holdt av Jørgen W. Han innledet med å 
takke for blomstene til sin 80 års dag. Han hadde også en litt 
artig historie om sine rådyrvenner som ennå gikk rundt huset 
og speidet etter sin lekekamerat. Dessverre har ikke Jørgen 
sin hund lenger, så det endte med at en rådyrbokk skremte 
de yngste og stakk av med mora! 
 
Dagens egentlige 3. min. handlet om hvor dyrt det er å 
parkere på sykehuset på Kalnes. Siden han hadde vært og 
besøkt Bjørg ganske ofte og lenge de tre siste ukene, måtte 
han ut med ca. 1000 kr. og syntes det hadde vært bedre med 
en annen ordning, f. eks 50 kr. for en dag for de som måtte 
være der over en lengre tid. 
 
Så var det en orientering fra Jim J om dugnaden 4. mai. Vi 

skal plante tre lindetrær og de fikk hver sin "fadder" som fikk i oppdrag å ta med spade og 
plante hvert sitt tre. Valget falt på to "veteraner" og en "nykommer", nemlig Jørgen W, Kåre V 
og Rune Larsen. To med motorsag, Per B og Hans Erik møter kl. seks, resten med ryddeutstyr 
kl. syv. 
 
President Stein refererte fra styremøte og kunne opplyse at vi bevilger 5000 kr. til dugnaden 
(tre lindetrær), 5000 kr. til Mary's venner og 10.000 kr. til Ridderdagene på Stordal.  
 
Han har vært i kontakt med Sb. Kommune og de vil snart sende ut et varsel om betaling for 
leie av lokaler. Det blir 800 kr. uansett pr. dag. I den forbindelsen har Per B vært og sett på et 
alternativt lokale, nemlig Fredheim bedehus, som Skjeberg Lions har kjøpt og pusset opp. Et 
godt alternativ for oss, men det må diskuteres først, det skulle bare mangle. Det er lenge siden 
sist vi hadde den diskusjonen! 
 
Jan Willy opplyste fra Samfunnskomitéen at det ble kaffe og vafler på Borgen sykehjem og 
ikke noen busstur i år.  
 
Ole Kr. Laengen oppfordret klubben til å gjøre en ekstra innsats for å få nye medlemmer inn i 
klubben. 
 
Lasse L hilste fra Thor Otto som er nyoperert med ny hofte. Han er hjemme og hinker avgårde 
og vi ønsker ham god bedring.  



Sistesia   
100 % fremmøte i april 

Statistikken   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nytt fra Rotary Council on Legislation. 
 
Rådet for Lovgivning kan godt bli husket som en av de mest progressive i Rotary’s historie. 
Ikke bare gjorde dette rådet gir klubbene mer frihet i å bestemme sin møteplan og medlemskap, 
det godkjente også en økning i per capita avgift med $ 4 i året i tre år. Økningen vil bli brukt til å 
styrke Rotary hjemmeside, bedre online-verktøy, og legge til programmer og tjenester for å hjelpe 
klubbene øke medlemskap. 
 
Det første tiltaket gjør at klubbene kan bestemme seg for å variere sine møtetider, om å møtes på 
nettet eller som vanlig, og når man kan avlyse et møte, så lenge man oppfyller minst to ganger i 
måneden. Den andre gir klubbene fleksibilitet i å velge sine medlemskap regler og krav.  
 
Man har fjernet seks medlemskriterier fra RI Grunnloven og erstattet dem med et enkelt krav om at 
et medlem skal være en person med god karakter som har et godt omdømme i sin virksomhet eller 
samfunnet, og er villig til å tjene samfunnet. 
 
Medlemmer av Rotaract kan få lov til å bli medlemmer av Rotary klubber mens de fortsatt er i 
Rotaract. Talsmenn hevdet at alt for få Rotaractere (rundt 5 prosent) deltar i Rotary. Noen ganger 
er det fordi de ikke ønsker å forlate sine Rotaract klubber før de må, ved fylte 30 år. Det er håpet 
at å gi dem flere muligheter, vil øke antallet kvalifiserte unge ledere i Rotary. 
 
$ 4 per år kontingent økning var basert på en fem års økonomiske prognose som spår at hvis 
Rotary ikke øker kontingenten eller gjør drastiske kutt, ville reservene komme under mandat nivå 
innen 2020. De årlige per capita avgift som klubbene betaler til RI vil være $ 60 i 2017-18, $ 64 i 
2018-19, og $ 68 i 2019-20. Det neste rådet vil etablere hastigheten etter det. 
 
Medlemmene skal ha skriftlig referat fra styremøter senest etter 60 dager. 

Brevik, Per Lystad, Tor 
Enger, Ole Løkkevik, Per 
Faale, Ragnar Pehrsen, Morten 
Gundersen, Einar Sundby, Per 
Halvorsen, Per Vastveit, Kåre 
Johansen, Jim Ørseng, Thor 
Juliussen, Stein  

6/4 13/4 20/4 27/4 Snitt 
80,5 84,6 63,1 72,9 71,3 

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 70,1 54,9 71,3   


