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Kjære Rotaryvenner! 
 
Da er vi gang med neste eike på Rotaryhjulet. De 

fleste har fått nye oppgaver i nye komiteer og noen 

har fått nye lederverv. Det er det som er en av 

byggesteinene i Rotary, ved å rullere og få nye 

oppgaver blir en satt inn i nye oppgaver i 

samarbeid med andre. Samarbeid og utveksle 

tanker og ideer er også en del av helheten i 

Rotary. Vi har ikke hatt mange møter ennå, men 

året startet brått med guvernørbesøk. Det krevde 

forberedelser for Fest- og kameratskapskomiteen 

og for presidenten med styret. Det ble lagt vekt på 

å forsvare KPM’en, som er et arbeidsdokument for 

året som kommer. Det ble blant annet snakket om 

den rollen vi spiller i forhold til egen klubb med 

rekruttering, alders- og kjønnsfordeling og Rotary 

International. Da møtet med guvernør Johan 

Østby var ferdig, satt vi igjen med en følelse av å 

ha lykkes i vår klubb. Han skamroste samholdet 

og den positive atmosfæren blant medlemmene. 

Klubben har vel aldri bevisst arbeidet for det; det 

har bare utviklet seg slik, fordi vi er trygge på 

hverandre og godtar at vi har forskjellige 

oppfatninger; altså toleranse i beste Rotaryånd! 

Det skal bli spennende å se om vi kan få i stand et 

nytt prosjekt som kan gi oss kapital å fordele. 

Siden bokmessa er et ferdigskrevet kapittel, håper 

jeg at vi kan få skrevet et nytt, kanskje med 

videreføring av «Ullerøydagen». Vi skal sette oss 

inn i hva det medfører av arbeid, forberedelser og 

inntekt. En av de nærmeste onsdagene vil 

Ravneng gi oss informasjon om denne dagen, 

som har vært flittig besøkt og gitt gode inntekter til 

de organisasjonene som har arrangert den. Når vi 

på en av de siste møtene i august fikk presentert 

et flott oppsatt regnskap og budsjett, følte vi også 

en viss tilfredshet. Så da er det bare å brette opp 

skjorteermene og sette i gang! Ha et godt 

Rotaryår! 

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

Styret: 
President: Ole Enger 
Innk. President: Morten Pehrsen 
Sekretær: Ole Kr. Laengen 
Kasserer: Rune Larsen 
Past President: Stein Juliussen 
Styremedlem: Øystein Brodal 

Månedsbrevkomité: 
Per Brevik - Per Henrik Eriksen – Hans Kr. Guslund 
Stein Juliussen – Ivar Haug – Per Chr. Solberg – 
Jørgen Winsvold 
 
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 3. august 2016. 
 
Møtested:  Jens Grønnerød    
Program:  Sommerminner    
Møtt i andre klubber:  Ingen 
Gjester:   Ingen  
Tilstede:  56,8 % 
Fødselsdager:  Einar Gundersen 29/6, Ivar Haug, Rolf Jul 

  Strand 4/7, Per Halvorsen 11/7, Roger 
  Johannessen 16/7, Per H Eriksen 2/8   

Referent:  Per Henrik Eriksen    
 

 

Dette var første medlemsmøte for vår 
nye president Ole Enger.  
Det ble høytidelig gjennomført 
overrekkelse av presidentkjede fra 
tidligere president Stein Juliussen til 
Ole Enger. Stein fikk sin Past 
President-pin og i tillegg fikk President 
Ole påsatt en nyanskaffet Presidentpin. 

 
 
 
 
 

 
Presidenten har mottatt brev fra Einar Gundersen. Her fremkom det et ønske fra en 
Rotaryklubb i Ukraina om kontakt med norske klubber. Presidenten tar dette videre til 
øvrige klubber i vårt distrikt. 
 
Så til årets sommerminner. Her var det mange som hadde noe å fortelle. 

- Jens feiret sølvbryllup på trekkspilltreff i Värmland. Manglende insulin ga 
svensk personnummer. 

- Herleik fortalte om ferie på Bornholm med lange sykkelturer. 
- Søren fortalte om opplevelser fra Skagen. 
- Stein fortale litt om ferie i Helles og mye fra Kroatia. Kroatia er absolutt å 

anbefale. 
- Øystein Brodal fortalte om Svalbard og tur til Liseberg med barnebarna med 

mange skrekkinngytende opplevelser. 
- Tor Otto skal på ferie til Island og fortalte om alle hans forsøk på å finne frem 

til registrerte Rotaryklubber som det ennå var liv i. 
- Til slutt fortalt Per Brevik om hans uhell ved arbeid i eget hjem. Gipset ben var 

ingen hindring for å kjøre bil da den godeste Per hadde fått tips fra sin lege om 
hvorledes dette kunne gjøres. 

 
Da er Rotaryåret 2016 – 2017 i gang. 



Referat fra klubbmøte 10. august 2016. 
 
Møtested:  Storedal Kultursenter    
Program:  Guvernørbesøk – Johan Østby, Enebakk RK 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Gjester:  Even Jahren AG – Rakkestad RK  
Tilstede:  73,7 % 
Fødselsdager:  Ingen   
Referent:  Hans Kr. Guslund    
 
Vår president Ole Enger åpnet møtet og ønsket guvernøren Johan Østby fra Enebakk Rotaryklubb og 
Even Jahren fra Rakkestad Rotaryklubb velkommen.   
 

Dette besøket var hans første besøk ute hos en rotaryklubb.   
Etter gjennomført formøte med styret og komitéledere hos Jens Grønnerød, 
satt han igjen med det inntrykket at denne klubben var en bra klubb og 
«ikke en gutte klubben grei» klubb. 
 
Han gjennomførte en presentasjon av seg selv: 
 

 Bor på en gård i Enebakk 

 Familie på 4 – kone og to døtre 

 Brygger øl, Frankofil 

 Jobber i Politidirektoratet med flyktninger – ikke politimann 

 Musikk som hobby og har blant annet som dirigent for musikkorps. 

 Rotary vervet vil nå ta mye tid fremover 
 
Møtt presidenten i Rotary International – fikk et godt inntrykk av ham og fikk 
kontakt med ham. 
 

Hva Rotary er: Ofte vanskelig å svare, men er en frivillig serviceorganisasjon med «yrkesaktive» 
medlemmer med mål å gagne andre. Vanskelig formålsparagraf. 
 
Årets tema: «Rotary serving humanity» Skjeberg Rotaryklubb har gode prosjekter. 
Etiske verdier Denne klubben – mobbing med glimt i øyet 
 
Overordnet strategi: 

 Styrke klubbene – finne det positive 

 Spre kunnskap og budskapet om Rotary og selv sørge for å skape godt omdømme 
 
Hva skjer: 

 Rotary Foundation er 100 år – hva kan distriktene gjøre? 

 Convention i Atlanta i 2017 – ønske om sterk representasjon fra klubben.  Norsk rotarianer er sjef 
for dette. 

 Distriktskonferansen på Sørmarka Konferansesenter i Ski – alle kan møte.  Tema er utvikling i 
arbeidslivet.  Hva slags kompetanse trenger vi fremover. 

 
Noe som burde være annerledes? 
 
Ole Enger avsluttet møte med å takke guvernøren med besøket 
Takket Jens Grønnerød for at han stilte opp med lokaler for avholdelse av formøte. 
 
Neste møte: Per Frode Rismark – hytta i Revebukta. Klubbmesterskap i stikkekasting. 

 



Referat fra klubbmøte 17. august 2016. 
 
Møtested:  På hytta til Per Frode Rismark, Revebukta 
Program:  Klubbmesterskap i stikkekasting  
Møtt i andre klubber: Ingen 
Gjester:  Per Bjørnar Wiig  
Tilstede: 62,2 % 
Fødselsdager:  Ingen   
Referent:  Stein Juliussen    
 

Presidenten, Ole Enger, ønsket velkommen til møte og takket Per Frode Rismark for 
at klubben fikk anledning til å ha sitt møte på hytta. Den ligger nydelig til helt nede 
ved sjøen i Revebukta med utsikt til Torsø-landet på den andre siden. 
 
Presidenten informerte om at det er sendt inn søknad om midler til støtte av 
restaureringen av nordre allé til Hafslund Hovedgård. 
 
Det arrangeres kurs i Rotary Foundation 1.sept. på Kihl gård i Råde. Kurset er åpent 
for alle medlemmer. Ole Enger vil dra på opplæringen. 
 
Rolf Juul Strand fikk ordet og fortalte om Ullerøy-dagen og at det i 2017 ikke er noen 
som vil stå ansvarlig for dette arrangementet. Er dette noe for Skjeberg Rotaryklubb, 
kan klubben stå som ansvarlig for Ullerøy-dagene 2017? Vi hadde en kort menings-
utveksling om dette. Presidenten tar kontakt med de som har vært ansvarlige for 
Ullerøy-dagene tidligere for å få mer informasjon og tar så saken med seg til styret i 
Skjeberg Rotaryklubb. 
 
Rune Larsen slo et slag for rotary-effekter. Han har en del merker og han kan også 
bestille annet dersom det er behov for f.eks. slips o.l. 
 
Per Frode serverte kaffe og gode kringler. Han fortalte kort om historien bak hytta 
deres om hvordan de fikk tilgang til dette flotte feriestedet ved Tosekilen. 
 
Det var flere i klubben som kjente til historier om Revebukta, Skjærviken og 
Tosekilen. 
 
Gode historier og hyggelig lag, da går tiden fort og det gjorde den også denne fine 
kvelden. Det ble ikke noe tid til klubbmesterskapet i stikkekasting, det må vi ta en 
annen gang. 

 
 



Referat fra klubbmøte 24. august 2016 
 
Møtested:  Skjeberg rådhus 
Program:         Regnskap og budsjett 
Gjester:  Ingen 
Fødselsdag:  Steinar Kjuus og Kai Brandstorp 24. august 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:  69,4 % 
Referent:  Ivar Haug 
 
Presidenten ønsket velkommen til møtet. Planlagt innslag om Ullerøydagen ved 
Dagfinn Ravneng måtte dessverre utgå. 
 
Per Sundby orienterte om demonstrasjon for rett toglinje som skulle skje lørdag f.k. 
og oppfordret de som hadde tid til å stille. 
 
Lasse Lundgaard orienterte om besøk fra Welshpool RC som er planlagt til 8.-13. juni 
2016. Det er behov for vertsfamilier (antatt ca.10-12 besøkende) og det ble 
oppfordret om tilbakemelding så snart som mulig. Det er planlagt en innenlands tur 
denne gang. 
 
Per Frode Rismark fortalte at neste møte vil skje på Appelsintoppen hvor Åge Rishøy 
vil orientere. 
 
Kasserer Rune Larsen slapp deretter til og delte ut utskrift av regnskap 2015/2016 og 
budsjett 2016/2017. 
 
Lasse Lundgaard og Ole Enger ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
Kasserer gjennomgikk og kommenterte og svarte på spørsmål fra medlemmene. 
 
Revisjonsberetning fra revisor Steinar Kjuus ble deretter lest opp. 
 
Regnskap og budsjett ble godkjent med akklamasjon. 
 
 
 



Referat fra klubbmøte 31. august 2016 
 
Møtested:   Appelsintoppen, Lysløypa 
Program:         Orientering om tårnet. 
Gjester:  Ingen 
Fødselsdag:   
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:  57,1 % 
Referent:  Per Chr. Solberg 

 

Etter en spasertur på en flott anlagt turvei ble vi møtt 

av Åge Risøy fra Sarpsborg Rotaryklubb.  Han holdt et 

inspirerende foredrag om planlegging og bygging av 

tårnet på Appelsintoppen.  Risøy hadde truffet 

forskjellige mennesker og registrert at mange byer har 

et tårn. Dermed var ideen om at Sarpsborg også måtte 

få sitt tårn, skapt.  Foredraget ble en flott fortelling om 

mulighetene til å realisere drømmer.   

Ideen ble båret av tanken om at tårnet er en gave til 

hele Sarpsborgs befolkning i anledning byens 1000-

årsjubileum.  Dette utløste et stort engasjement hos 

bedrifter og enkeltpersoner om å delta med 

økonomiske ressurser og dugnad, i tillegg til det 

Sarpsborg kommune kunne stille opp med. Tårnet, som gir et storslagent utsyn, var 

bygd i galvanisert jern og norsk malmfuru og krever derfor lite vedlikehold. Rundt 

tårnet var det bygd gapahuker med muligheter for grilling.  Disse kan brukes av 

barnehager, skoler, lag, foreninger og enkeltpersoner. Risøy gjorde gjeldende at 

Skjeberg Rotary sikkert aldri tidligere har hatt et møte så nærme himmelen. Jo 

nærmere himmelen man er desto viktigere er det jo å ha god bakkekontakt. Det var 

derfor betryggende å høre at tårnet var festet med 48 jern dypt ned i fjellet.  

Rotarymøtet ble en vakker fortelling om mulighetene til å realisere prosjekter når 

”ildsjeler” og det offentlige samarbeider.  

 



Sistesia  Statistikken  

100 % fremmøte i august 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

RI President John F. Germ velger:  

Rotary Serving Humanity  
som motto for 2016-17.  

Legg merke til Rotary's unike evne til å bringe 

sammen aktive fagfolk for å oppnå bemerkelses-

verdige mål. Germ mener at "Nå er det tid for å 

kapitalisere på vår suksess: som vi fullfører 

utrydding av polio, og sørger for at Rotary blir en 

enda større kraft for det gode i verden." 

 

 

Brodal, Øistein Guslund, Hans Kr. 

Enger, Ole Winsvold, Jørgen 

Faale, Ragnar  

3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 Snitt 

56,8 73,7 62,2 69,4 57,1 63,8 

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

63,8      


