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Kjære Rotarymedlemmer i Skjeberg Rotaryklubb 
Rotaryåret 2015-2016 er allerede to måneder 
gammelt, min «regjeringstid» som president er 
kommet godt i gang. 
RI-Presidentens motto «Be a gift to the World» har 
grepet meg. Hva betyr dette? Jeg har tenkt en del på 
det og har kommet frem til at det jeg kan gjøre  
og det vi kan gjøre i Skjeberg Rotaryklubb er  
å være positive og imøtekommende mot 
medmennesker. 
 
Det å være positiv mot våre medmennesker og ha en 
tro på at mennesker har positive intensjoner kan gjøre 
en forskjell, en forskjell som kan skape et bedre 
samfunn, en bedre verden. Skjeberg Rotaryklubb og 
det indre liv opptar meg sterkt. Hvordan skal vi ta vare 
på og utvikle det gode miljø som hersker i klubben?  
Vi har enestående godt fremmøte på våre møter og 
det er tydelig at medlemmene trives sammen. Det er 
en utfordring for programkomiteen å sørge for et 
variert program som tilfredsstiller medlemmenes 
krav til engasjerende tema og jeg oppfordrer alle 
medlemmer til å komme med innspill og  
forslag til program på våre møter. 
 
Skjeberg Rotaryklubb har i flere år solgt bøker på vår 
etter hvert så kjente bokmesse. Det ser ikke ut som vi 
klarer å få til dette i år. Vi har fått varsel fra Sarpsborg 
kommune om at vi må betale «husleie» for vårt lokale 
i Skjeberg administrasjonsbygg. Den utgift som dette 
vil innebære vil gjøre et innhugg på klubbens 
bankkonto. Husleiens størrelse en sak som vi har 
tatt opp med Sarpsborg kommune og som vi vil 
forfølge. Utgifter til husleie og konsekvenser av  
dette vil være en sak for styret i høst. 
 
Jeg utfordrer komiteene 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. 1 og 2  Årgang 40 
Juli-august 2015 
 
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   
 

Møteprogram: 
02.9 Canada v/ Rolf Jul Strand 
09.9 Ikke fastsatt 
16.9 Ego/yrkesforedrag v/ Hans Kr. Guslund 
23.9 Ikke fastsatt 
30.9 Budsjett/regnskap 
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Referat fra klubbmøte 29. juli 2015 
Møtested:  Hos Anna og Jens Grønnerød 
Program:  Ferieminner 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:  51.3 % 
Fødselsdager: Rolf J Strand 4/7, Per Halvorsen 11/7, Ivar Haug 23/7 
Referent:  Per Løkkevik 
 

Presidenten ønsket velkommen til sitt første møte for året på selveste Olsokdagen. Han 

kunne videre fortelle at en meddelelse fra guvernøren var at Nigeria er poliofritt. Vi har til nå 

brukt ca. 1.4 milliarder mot polio i Afrika. 

Vi må betale leie på rådhuset. Her ligger en kime til friske diskusjoner i den kommende tid. 

Per Inge kunne fortelle at programmet fram til den 30/9 ligger klart. 

Presidenten innledet kveldens program med å fortelle at han skal delta som 

supportmannskap i Norseman Extreme i Hardanger. 

Øystein har besteget Ben Nevis i Scotland (1344 m.o.h) og Glen Skye? Hadde god hjelp av 

en herr Underberger og en del lokale produkter fra Skotske brennerier. 

Thor Ø. og Tor L. med fruer har besøkt myggen i Finnmark. Kjørte ned Pasvikdalen til Nyrud, 

fortsatte pr. bil og ben til treriks-røysa. Sultne, tørste og trøtte baska de seg fram og ble 

skremt tilbake av grensevakter. Sulten og tørsten ble stillet av kongekrabbe og konjakk ved 

Boris Gleb. Turen til Bergen besørget hurtigruten på en behagelig, smakfull og luksuriøs 

reise til Bergen. Antakelig gikk resten av hjemturen med fly, tog og eller bil. 

Jan Willy har vært på en ekspedisjon. Kjøpte campingvogn og reiste til Danmark. Skulle forta 

demografisk forskningsreise i vårt kjære naboland. Turen startet i søta brors rike. Der er det i 

følge Jan Willy veldig fint. Krysset Store Belt med ferge. Havnet på en fantastisk 

campingplass og gjorde noe gamle gubber ikke skal gjøre. Han løftet vognen av 

hengerkroken og ble alvorlig invalidisert – i et hvert fall en uke. Konklusjon av hans forskning 

var at det var dårlig med burkaer å se og at det er mange fine gravplasser i Danmark. 

Einar har vært på hytta, men kunne jo ikke sitte en hel time og holde kjeft. Fortalte derfor litt 

om kirkegården og den fredede Fanejunkergården i Kvikne. 

Presidenten avsluttet møte og takket Anna og Jens for gjestfriheten. Hele klubben stiller seg 

bak denne takken, Annas kaffe og bakst er veldig god. 



Referat fra klubbmøte 5. august 2015 
Møtested:  Østfold Interkommunale Arkivselskap (IKS) 
Program:  Omvisning i nye lokaler 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:  66.7 % 
Fødselsdager: Per Henrik Eriksen 2/8 
Referent:  Per Løkkevik 
 

Presidenten innledet møtet med å takke for invitasjonen. Han kunne også meddele at intet 
nytt var å meddele om møtested. Neste møte blir hos Anna og Jens. (Får vi takket nok for at 
vi har dem når det kniper?) 
 
Lene - Kari Bjerketvedt ønsket velkommen og fortalte om bygget og dets tilblivelse. Her skal 
det være arkivplass til alle deltakendekommuner, men hun så for seg at det snart var 
nødvendig å bygge større. Hun kunne også fortelle at alt etter hvert skulle ut på 
arkivportaler.(?)  
 
Selskapet ble opprettet i 2002 som følge av at de enkelte kommuners arkivforvaltning sto 
noe tilbake å ønske. Det kom en lov om at kommunenes arkivproblemer måtte være løst 
innen 2012. Dermed ble det avgjort at Sarpsborg skulle ta på seg å huse et nytt 
felleskommunalt bygg. Offisiell åpning skjedde 27. november 2014. 
 
Underveis ble det stilt en del spørsmål blant annet om elektronisk lagring. Problemet var at 
alt som var lagret elektronisk hat en tendens til å forsvinne i løse lufta. Dokumenter derimot 
varer veldig lenge. Dokumenter som kommer inn er pakket noe forskjellig: Noe er i 
arkivbokser noe annet i bananesker. Alt som kommer inn bør strengt tatt ikke arkiveres. Det 
blir derfor en jobb å finne ut hva som må arkiveres og hva som bør kastes. Lov, regler og 
forskrifter regulerer dette. Det er kun kommunale arkiver som havner i dette arkiver. Private 
arkiver og foreningsarkiver tar museet seg av. 
 
Arkivet er tilgjengelig for allmenheten, men foreløpig må alle dokumenter hentes fram fysisk. 
Det er ønskelig at alt kan hentes fram digitalt med tiden. 
 
Lene-Kari syntes arkivarbeid var velig interessant, hun mente at man i arkivene fant kilden til 
alt. Hun kunne fortelle at hun i sitt arkiv hadde registrerte data fra 1837. Hun berette videre at 
det ikke er noen spøk å tyde gamle håndskrevne dokumenter – og det tror referenten så 
gjerne. 
 
Til slutt var det omvisning. Sjelden har vi sett så mange hyller.    



Referat fra klubbmøte 12. august 2015 

Møtested:  Hos Anna og Jens B. Grønnerød 
Program:   3.min med Per Andersen samt 

pratemøte/sommerminner. 
Gjester: En firbent venn av Einar Gundersen 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:  51.3 % 
Fødselsdager:  
Referent:  Per Inge Magnusen 
 
Presidenten ønsket velkommen: 
Det ble etterlyst originalen til et velkomstdokument med Welshpool. 
Han opplyste også om at Polio nå er utryddet i Afrika. 
Videre om en presidentkonferanse på Fredriksten med innlegg av Henrik P. Syse. 
 
Det er ingen ytterligere avklaringer ang. husleie på Skjeberg rådhus. Den er i 
skrivende stund satt til kr. 780,-/dag. Det ble så diskutert litt frem og tilbake angående 
møtelokaler. Finnes det andre muligheter/lokaliteter?  
Eventuell medlemsbetaling på hvert møte. Alternativt å øke kontingenten. 
 

Deretter en flott og velfundert «3.min" med Per Andersen 
som omhandlet aldring og dårlig hørsel samt andre 
skavanker / "yrkesskader". Han hadde også vurdert å 
melde seg ut som følge av dette og at han tilbringer mye 
tid på Kypros. Og følte seg som et B-medlem. Dette ble 
raskt avkreftet av øvrige medlemmer med krav om at han 
fortsetter. Han har bidratt med mye opp gjennom årene og 
har fortsatt mye å bidra med. 
 
 
 
 
 

Det ble avsluttet med diverse historier sommerminner. President 
Stein hadde vært medhjelper under Norseman, Kai har "pella" 
ca. 4000 sniler samt solgt båten til Fyn. Han opplyste også om 
at det fortsatt er en del vann igjen å selge. 
 
 
 



Referat fra klubbmøte 19. august 2015 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:   Ego/seniorforedrag v/ Jørgen Winsvold  
Gjester: Anne Mari Kjuus 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:  84,6 % 
Fødselsdager:  
Referent:  Gunnar Roen 
 
Presidenten åpnet med å opplyse at Ole Kristian skulle på Rotary møte i Råde den 2. sept. hvor 
det skulle diskuteres bl.a. om fornyelse var ønskelig? 
Det var vel så viktig å ta vare på våre gamle medlemmer som det å skaffe nye. 
  

Så startet Jørgen med sitt seniorforedrag. Han mente at han var 
Norgesmester i antall yrker som han hadde hatt gjennom et fantastisk 
liv. Jørgen er egentlig døpt Emil Jørgen, men først etter at 
besteforeldrene hadde sloss litt for Emil Jørgen eller Jørgen Emil. 
Han startet tidlig, og det som i dag ville bli kalt barnearbeid var helt 
OK den gangen. Jobbet på som gårdsgutt og hest var flittig i bruk. 
Hadde det litt vondt i oppveksten med det som det som i dag kalles 
mobbeoffer, men etter et boksekurs hos onkel hvor han lærte å sloss 
ble det slutt med det. 
Jørgen fikk øreverk som 4-åring og slet med dårlig hørsel. Som 19 
åring dro han til Oslo til Rikshospitalet for å få hjelp, men han fikk 
også jobb i Oslo. Via en sykepleier fra Røde Kors fikk han utdannelse 
i førstehjelp og det fikk han nytte av resten av livet ved siden av 
vanlig jobb. (i parentes bemerket avanserte han raskt til oberst i 
Sivilforsvaret pga. kunnskapene sine, men ble skuffet da han fikk 

avskjed i nåde derfra som 54-åring) Så startet han entreprenørvirksomhet ved siden av at han 
kjøpte gård i 1949. Fikk en villstyring av en hest billig og en gratis ku. Sin første traktor – en Deutz 
– fikk han i 1950 og drev maskin-stasjondrift i noen år. Han lærte seg også sprengteknikk, men 
noen historier om dette var det bokstavelig talt sprengkraft i.! Fortalte også om Marcello Haugen 
som kurerte øreverken som ikke kom tilbake før fylte 70 år! Måtte etterhvert slutte med maskindrift 
pga oljeforgiftning. Giftet seg med smeddatter. 
 
Tok en etterutdannelse på Rygge flystasjon for å få realartium som var påkrevd for jobb inne 
jordskifteverket. I 1960 jobbet han på Ås i jordskifteverket hvor det ble laget blant annet 
økonomiske kart. Mange kvinnelige ansatte. Ble headhuntet til Nordkart på Høvik i noen år før han 
startet for seg selv. Fikk mange kommunale oppdrag og drev gård ved siden av. 
Pålegg fra regjering om digitalisering av kart gjorde at det ble for dyrt å fortsette. 
Begynte med salg av sikkerhetsutstyr i Sarpsborg før han ble ansatt i inkassofirma som EDB/Data 
ansvarlig. Da eier døde overtok han firmaet. 
Mye arbeid gjorde at han møtte veggen og solgte firma. En pustemaskin gjorde ham mye bedre og 
tok på seg nye oppdrag. Rettet opp Fjordfisk fra nesten konkurs til overskudd på 3 måneder. 
Drev med import av marsipanblomster fra Polen(?) og snudde et glassverk i Polen til det positive, 
men fikk sparken pga. av han rasjonaliserte på toppen. 
Jørgen har alltid hatt to jobber og i løpet av 60 år har han hatt totalt tre ukers effektiv ferie!!!! 
I følge Jørgens sønn har han gått ut på dato, men jobber som vaktmester på hjem for utbrente 
alkoholikere. 
Jørgen har en ide om at alle 15-åringer burde oppholde seg på et slikt hjem slik at de kunne se 
hvordan det går hvis de havner “på kjøret”. Skoleverket er negative til dette. 
Jørgen avsluttet med å si at han ville gjort alt om igjen og angrer ikke på noe! 
Et festlig seniorforedrag. 



Referat fra klubbmøte 26. august 2015 
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  Ego/Yrkesforedrag v/Søren Pyntlund  
Gjester: Møtt i andre klubber:  
Tilstede:  84,2 % 
Fødselsdager: Kai Brandstorp og Steinar Kjuus 24/8 
Referent:  Søren Pyntlund 
 

Presidenten bød velkommen.  

Ole Kristian informerte om polio i Afrika. Nigeria var det siste land med polio i Afrika, men 

regnes nå som polio fritt etter 2 år uten utbrudd.  

Jan Willy informerte om Mary's Venner. 

Kai Brandstorp informerte om salg av eplejuice og feil labell på utløpsdatoen. Ved salg av 

hele partiet vil dette gi klubben en inntekt på 2.500 kr. Salget av eplejuice finner sted etter 

møtet direkte fra bilen ved rådhuset.   

Heretter gikk ordet til kveldens foredragsholder – Søren 

Pyntlund. 

Søren takket President og Rotary medlemmer for å få lov å 

holde sitt ego foredrag. Søren er nytt medlem og ydmyk 

overfor klubbens medlemmer og hva som de har fått til i 

løpet av 40 år. Søren er selv like gammel som Skjeberg 

Rotaryklubb. 

Søren er dansk og flyttet til Norge i 2007. Bor i Kvastebyen 

sammen med sin kone Elisabeth og deres 2 barn: Filippa og 

Amandus. Søren møte Elisabeth i Skagen i Danmark tilbake i 

2006 og flyttet til Norge i 2007.  

Elisabeth jobber på Hornes Skole samme sted som Filippa 

akkurat er startet i første klasse. Amandus er snart 16 år og startet på idrettslinje på St. Olav 

videregående skole i Sarpsborg.   

Familiens etternavn stammer fra et lille husmannssted ved Hauge hvor Elisabeths bestemor 

voksede opp. Der er så vidt vides aldri noen som offisielt har brukt navnet Pyntlund. Men 

Elisabeths bestemor og søkende ble som små kaldt Pyntlund-ungene.  

Elisabeth har litt røtter tilbake til medlemmer i Rotary og Kvastebyen. Elisabeth og hendes 

daværende ektemann kjøpte opprinnelig tomt av Thor Otto i Kvastebyen. I tillegg har 

Elisabeths tipoldemor boet på den gård hvor Per Kristian nå bor i Kvastebyen. 

I Danmark vokset Søren opp på landet på Djursland. Barneskole og ungdomskolen ble 

gjennomført på landet og Søren avsluttet videregående på handelsgymnasium. Søren hadde 

et sabbatsår i London hvor han jobbet som car park manager på et Hilton hotell. Formålet 

med dette opphold var å stifte bekjentskap til en ny kultur og lærer språket.  

  



Efter et år i London flyttede Søren til Århus og boede der i 12 år. Søren viste på kart hvor på 

Djursland han har hatt sin oppvekst på Djursland og foreldres sommerhus på Mols. Lidt 

historie om Ebeltoft, Molboer og Århus.  Ebeltoft er en gammel by og yndet turistmål for 

mange norske turister.  

Utdannelsesmessig har Søren en bachelor fra Århus i 1998 og ble ferdig med sin master i 

2000 i økonomi, administrasjon og revisjon.  I 2007 ble han statsautorisert revisor i Danmark 

efter en offentlig eksamen på Den Gamle Børs i København. I 2013 ble han godkjent som 

statsautorisert revisor i Norge i tillegg ble han samtidig autorisert regnskapsfører.  

Karrieren startet som 7 åring som hundepasser, deretter en årrekke som avisbud. I 

studietiden har Søren hatt en del studiejobbs. Etter endt utdannelse i 2000 startet Søren som 

revisormedarbeider hos et av de store revisjonsselskaper: Arthur Andersen. I 2002 ble dette 

selskap ramt av Enron-Skandalen og i Danmark ble Arthur Andersen kjøpt opp av Deloitte. 

Her fortsatte Søren karrieren og byttet til PwC i Århus i 2004. I 2007 fikk han ansettelse hos 

PwC i Oslo og var der frem til 2011. I bl.a. 2010 var han via PwC Oslo utleiet i en lenger 

periode til Statoil som økonomisjef. Da PwC Østfold åpnet opp i nye lokaler på Kalnes i 2011 

hos Infotjenester, fikk Søren muligheten for å starte der og jobber fortsatt på Kalnes.  

Søren hadde tatt med en definisjon på en revisor fra Urban Dictionary til stor morskap for 

medlemmene. En revisor beskrives som en revisor som jobber opp til 80 timer i uka, reiser 

konstant, fakturerer kunder mellom $250-$1100 per time for arbeide som praktisk talt kan 

utføres av en ape. Dem som bliver etter 5 år blir partner og sitter på kontoret og ser på gamle 

college grades og teller sine penge  

I PwC Østfold jobber der ca. 70 mennesker fordelt på 3 kontorer: Sarpsborg, nytt kontor i 

Moss og Askim. Sørens fokus har de senere år bl.a. vært danske virksomheter som etablerer 

seg i Norge.  

I fritiden bruker Søren og familien mye fritid på Feriehjemmet. Om vinteren tilbringes så mye 

som tid som mulig på deres hytte på fjellet, selv om det er vanskelig i relasjon til den travle 

periode som revisor. Søren syklet tidligere mye i Danmark. Søren håper å få til mere trening i 

nærmeste fremtid.  

Til sist dro Søren oss igjennom noen sammenligninger imellom danskere og nordmenn. 

Nordmenn er veldig ofte ute å gå tur i fjellet med enkelt matpakke, mens danskene liker å 

sitte (gjerne inne) å kose seg med god mat og vin. Kjøpekraften er fortsatt høy i Norge 

sammenlignet med Danmark. Særlig pensjonister har bedre levevilkår i Norge sammenlignet 

med Danmark. Danskere er generelt mere prisbevisste enn nordmenn hvilket formentlig til 

dels kan tilskrives en bedre kjøpekraft.  

Til slutt var der mange spørsmål og kommentar fra salen. Bl.a. nevnte Thor Otto at det var 

imponerende hvor mye mat og drikke som det danske kongelige hoff spiser og drikker! 

(Underforstått stort sett alle større mat og drikkeprodusenter i Danmark markedsfører seg 

som kongelig hoffleverandør) 

Presidenten avrundende presentasjonen med å takke Søren for Ego foredraget. Presidenten 

synes det er en stor suksess med avholdelse av Ego foredrag, hvilket også de høye 

fremmøteprosenter viser.  Deretter ønsket presidenten alle en god tur hjem.  



Skjeberg Rotaryklubb  
Styre og komiteledere for Rotaryåret 2015 – 2016 
 
President:  Stein Juliussen 
Innk. President: Ole Enger  
Sekretær:  Hans Erik Pedersen 
Kasserer:  Rune Larsen  
Styremedlem:  Per Henrik Eriksen  
Past President:  Tor Lystad  
 

Medlemsutvikling og rekruttering: Rekruttering, yrkeskontakter, vedtekter,  

klassifikasjon, håndbok, arkiv. 

 

Ole Kristian Laengen, Jens B Grønnerød, Jim Johansen, Ivar Haug, Øivind Kjølberg, 

Kjell. Ø. Lunde, Per Sundby   

Opplæring og kommunikasjon: Månedsblad, klubbprogrammer, Rotaryskolen, Cico, 

klubbens hjemmeside 

Per Inge Magnusen, Per Andersen, Per Brevik, Per Løkkevik, Søren Pyntlund, Gunnar 

Roen, Rolf Jul Strand, Bjørn Strand, Thor Ørseng,  

Samfunnsengasjement: Borgen sykehjem + div i lokalmiljøet  

Einar Gundersen, Kai Brandstorp, Jan W. Damsleth, Steinar Kjuus, Thor Otto 

Trapness, Jørgen Winsvold  

Fest og kameratskapskomiteen: Rigging og kaffeservering på klubbmøter og ansvarlig  

for øvrige klubb arrangementer  

Per Henrik Eriksen, Per Halvorsen, Brynjulv Kjenstad, Per F. Rismark, Herleik  

Rønningen Per Chr. Solberg, Jens H. Westberg, Hans Kr. Guslund 

Internasjonalt arbeid, RF Internasjonalt arb., Ryla, Gse, Ue, Handycamp, info om 

Rotary, Paul Harris Fellow 

Øistein Brodal, Lasse Lundgaard, Tor Lystad, Morten Pehrsen, Kåre Vastveit, Ragnar  

Faale 

Revisor: Steinar Kjuus  

Bokgeneral: (Hvis boksalg) PER SUNDBY  

Arkiv: Kåre Vastveit - Per Andersen  
 



Sistesia  
 
100 % fremmøte i juli og august 

Statistikken 

   

 

 

 
  
 
(63.9 til distriktet) 

 
 

 
 
 

 
 
Et hyggelig minne fra Høysand 12. august. 

Brevik, Per Erik Juliussen, Stein 
Damsleth, Jan Willy Magnusen, Per Inge 
Per Henrik Eriksen Trapness, Thor Otto 
Einar Gundersen Westberg, Jens Henrik 

29/7 5/8 12/8 19/8 26/8 Snitt 
51,3 66,7 51,3 84,6 84,2 67,6 

Juli-Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 
67,6      


