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SKJEBERG ROTARYKLUBB 
 

Månedsbrevet vårt er klubbens historie. Det er 
ganske unikt i Rotarysammenheng, at møter og 
begivenheter er så godt dokumentert som hos 
oss i Skjeberg RK. 
 
Jeg har vært så heldig å få være med på 
mange av disse opplevelsene siden jeg ble 
opptatt i klubben i 1982. 
 
Månedsbrevet har holdt den samme standard, 
og de siste årene, det samme utseende som vi 
alle er vant med. Innholdet kunne nok vært litt 
mer variert og vi kunne vel ønske oss mer stoff 
fra våre medlemmer. Noen av oss er fortsatt 
yrkesaktive og reiser en del, noe som klubben 
kunne få del i gjennom et lite referat av og til. 
 
Pensjonistene reiser vel også ganske ofte, og 
det hadde vært fint om noen flere kunne dele 
med seg sine opplevelser med et lite innlegg i 
månedsbrevet. 
 
Vi har etter hvert også fått en egen facebook -
side som drives av vår alltid energiske Rune L. 
Det hadde vært fint om så mange som mulig 
bruker denne siden, da det kommer stadig noe 
nytt stoff om oss selv, eller generelt om Rotary. 
 
I tillegg har vi vår egen webside som brukes 
flittig og via den kan medlemmene gå inn på 
enten My Rotary eller via vår internside til 
Rotary medlemsnett som i utgangspunktet er 
erstatningen for den "gamle" matrikkelen. 
 
Uansett om vi vil eller ikke er det slutt på å 
stensilere eller kopiere papirutgaven av 
månedsbrevet, så her er det bare å følge med 
i den digitale verden. 
PS! I september er det slutt på FM radioen! 
PEB 
 

 
Nr. 11 Årgang 41 
Mai 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprogram: 
 

09.06 Årsfest med gjester fra Welshpool Kl. 18.30! 

14.06 Vi møtes på torget. Garden kommer! 

21.06 Innk President Morten 

28.06 Protokoller og presidentskifte 

 Juli måned er møtefri! 

 

 

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   

mailto:e-post:%20pebpost@c2i.net
http://www.skjeberg.rotary.no/


Referat fra klubbmøte 3. mai 2017 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus    
Program:  Eidsberg Sparebank v/ Jon Harald Bjørnstad 
Møtt i andre klubber: Tune Rotary – Jens H Westberg 
Gjester:  Arne Nilsen  
Tilstede:  78,4 % 
Fødselsdager:  Morten Persen – 29.04   
Referent:  Hans Kr. Guslund    
 

Vår president Ole Enger åpnet møtet og ønsket alle 
velkommen.  Ny møteklokke fra klokkestøperiet i Vestfold 
ble tatt i bruk. 
 
Øistein Brodahl orienterte om kommende årsmøtefest den 
9. juni på Salt Restaurant i Høysand. Det vil skje i normale 
former med besøk fra Rotaryklubben Wales.   
Kostnaden vil være til selvkost, men opplegget skal 
diskuteres i nemnden. Påmeldingsliste ble sendt rund under 
møtet. 

 
Dugnad Hafslundsparken onsdag den 9. mai Jim orienterte og ba om at 7 - 8 
personer tar med seg rake og spade/skuffe. Jim ordner med trillebår og eventuelt 
annet som trengs. Hovedoppgaven er å så til plen og rydde. Det vil bli servert 
rømmegrøt. 
 

Foredrag av Bjørnstad om Eidsberg Sparebank. 
Fortalte litt om seg selv og hvorfor Eidsberg 
Sparebank. Banken ble etablert i Sarpsborg 
02.05.2006 ved siden av Grønberg Bua. Har 
vært i Sarpsborg i 11 år. Og startet med 2 
ansatte. Bjørnstad er opptatt av idrett – fotball og 
i den forbindelse lagspill og dette har han tatt 
med seg inn i banken. I dag er man 11 ansatte 
og har planer om å ansette flere. 
 
Banken avdeling Sarpsborg har stor pågang av 
kunder fra de store bankene som DnB og 
Nordea.  Årsaken kan være at kunden kan 
komme til banken og treffe personale med 
serviceinnstilling og kompetanse og få hjelp og 
råd. 
Man er opptatt å ha en lønnsom vekst – bygge 
sten for sten og ha i fokus fornøyde kunder. Ca. 
4 mill. av overskuddet går til lag og foreninger i 
lokalmiljøet.  

  



Kjøpte opp Aktiv Eiendomsmegling i 2013.  Man ønsket å ha flere ben å stå på. 
Banken tilbyr flere produkter som forsikring, pensjon og kapitalplassering gjennom 
Terra – gruppen. 
 
Alt skal samles under et tak og kontorene vil bli flyttet til Karl Johansgate. (tidligere 
legevakten) Det er viktig å ha en felles plan over økonomien hos kunden ved for 
eksempel opptak av lån.  
 
Status for 2016:  
Jevn vekst på alle områder med 706 nye kunder. 
Utlån økte med 23,4 % (414 kunder) 
Innskudd økte med 41,2 % (210 kunder) 
Ble årets bank i Terra – Gruppen blant 72 banker. 
 
Det er ansatte i banken som skaper denne veksten og tilfredsheten og ikke navnet 
som ikke er spesielt spennende. Totalkapitalen er på ca. 5 milliarder 
Fremtiden er nok at kontanter er ut, men banken har en automat for innskudd.  Ikke 
vekslingsautomat. 
 
Har inngått samarbeid med andre banken i Vipps løsningen. 
God egenkapital dekning på 22 % av totalkapitalen og driver lønnsomt. 
Rentemarginen er på 2,39 % som anses å være bra. 
Ved flyttingen vil banken få all aktivitet på et plan. Åpner i de nye lokalene den 12. 
juni. 
 
Stolt av hva man har fått til, men vil etter hvert møte et tak for vekst og da er det 
viktig å ha flere produkter enn bare utlån. 
Eika Kapitalforvaltning er et område i gruppen. 
 
Forbrukslån er dyrt og farlig og da er det viktig å ha en bank som kan gi gode råd og 
få med helheten i den økonomiske situasjon. 
 
Teknologien og digitalisering er i utvikling i bankene og for seniorene er det viktig å 
følge med i denne verden sånn at man ikke blir helt hjelpeløse. Det vil gjøre 
alderdommen lettere. Brevgiro er helt ut og er meget dyrt å bruke. 
 
DNB har sagt opp avtalen med Norge Gruppen når det gjelder bank i butikk. 
Drømmekunden er en kunde som har flere produkter i banken. 
Banken tilbyr samme korttyper som andre banker og bruk i Norge er gebyrfrie. 
 
 



Referat fra klubbmøte 10. mai 2017 
 
Møtested:  Hafslund alléen    
Program:  Dugnad  
Møtt i andre klubber: Ingen 
Gjester:  Ingen  
Tilstede: 68,6 % 
Fødselsdager:  Ingen   
Referent:  Per Henrik Eriksen    
 

Dagens dugnad besto av å rake og såing av alléen. 
Til tross for øs pøs regnvær møtte 24 stk. Det ble en bløt og klinete seanse for de 
som hadde møtt opp. De fleste hadde skikkelig fottøy, dvs. gummistøvler eller 
"pælær". De som kom med noe dårligere ble beordret på gressbakken med litt 
rydding. Ingen klaget på været og humøret var på topp. 
 
Etter hvert som støvler og kropp ble mer og mer våte og rakingen var unnagjort og 
bøtta med såkorn var tom, samlet vi oss rundt Jim som fortalte litt om historien til 
aléen og broen mellom Hafslund og Hafslundsøy. Historien stod også på trykk i SA 
noen dager senere. (Se sistesia) 
 
På grunn av regnet og ganske våt leire, tok Øystein B en sjefsavgjørelse og beordret 
alle tilbake til Rådhuset for å innta dugnadsmaten som i år, som alle år, besto av 
rømmegrøt og rød saft og en kopp kaffe. 
 
 



Referat fra klubbmøte 24. mai 2017 
 
Møtested: Skjeberg rådhus    
Program:  Kaste på stikka  
Møtt i andre klubber: Ingen 
Gjester:  Arne Nielsen  
Tilstede: 72,2 % 
Fødselsdager: Ole Enger 11/5   
Referent: Per Chr. Solberg     
 

Programmet denne dagen var å kaste på stikka. Undertegnede hadde glemt 
barndommens kunster. Derfor var det kjærkomment at Jørgen gav oss tydelig (og 
bestemt) informasjon om spillets gang.  
 
Vi ble delt opp i fem lag. Jørgen hadde også med 5-øringer til alle, og vi fikk 5 stk 
hver oss.  I barndommen til de fleste av oss (pensjonister) hadde vi jo kunnet kjøpe 
fem karameller for den summen. Det ble derfor en nostalgisk opplevelse å stå med 
en 5-øring i hånden igjen.  På vår gruppe var det gjesten vår Arne Nilsen, som ble 
den suverene vinneren.  
 
Hver av gruppevinnerne fikk en premie som var en vanntett plastpose til mobiltelefon. 

 
 
 

 

 

 



Referat fra klubbmøte 31. mai 2017 

 
Møtested:  Skjeberg rådhus 

Program:  Referat fra RYLA 

Møtt i andre klubber:  

Gjester:  Arne Nilsen 

Tilstede: 64.9 % 

Fødselsdager:  Per Sundby 

Referent:  Jørgen Winsvold 

 

  

Innkommende President ledet møtet.  Det ble opplyst at årsfesten starter kl. 18.30 
og vil koste kr. 365,- som skal betales på forskudd. 

 
Så ble ordet gitt til de to av klubbens RYLA 
kandidater dette Rotaryåret, Olav Lilleng og 
Lars Kristian Østby, som begge er utdannet 
økonomer. 
De ga et engasjert referat fra seminaret som 
de hadde deltatt på. Seminaret gikk over fire 
dager og besto av mange foredrag, 
og oppgaver som deltakerne skulle løse i 
grupper.  De fortalte om foredragene og sa 
at de var av fantastisk god kvalitet, og var 
engasjerende.  Spesielt fortalte de fra det 
første som var fra en innvandrerkvinne som 
hadde opplevd mye forferdelig på veien til 
vårt land.  Hun pratet om integrering og var 

engasjerende for at det var viktig å være positiv og alltid prøve å se saken fra 
motpartens side. 
 
Guvernøren i Rotary fortalte om Rotarybevegelsen, dens formål og idé, og at man 
hadde mulighet til å møte opp i klubber i hele verden om man var på reise. 
 
De hadde et foredrag om å starte bedrifter av Jan Storhaug og fikk vite at i den nye 
verden var det viktigste at man behersker alle digitale hjelpemidler. 
 
Et foredrag ved Pedersen fra Olympiatoppen, som bl.a. fortalte viktigheten av å 
kunne jobbe i team og være nøye med planlegging. 
 
Det var flere flotte foredrag og de mente at slike seminarer var en meget god og 
viktig kilde til at vi kunne få ungdommen til å bli medlemmer i Rotary. 
 
Til slutt fortalte de om foredraget fra en i fra forsvarets høyskole som sa at det var 
viktig for en leder å ha autoritet, men det viktigste var å lære seg å se individene og 
fortelle dem at de var sett. 
 
Avslutningen var middelalder måltid og oppholdet på festningen i Halden var prikken 
over i-en. 

 



Mimresiden 
 

 

 

Lederartikkel Mai 1987 

MAIDAGEN OG FLAGGET 

 

Lykkelige er vi som på den vakreste av årets dager, uansett vær, kan 

oppleve tusener av barn fra 90 Osloskoler vinke glade til kongefamilien 

med flaggene i tog forbi slottet, eller få et glimt av noen hundre 

bunadskledde barn og voksne, som med flagg og sammen med invandrere går i 

tog i Vestre Slidre, omgitt av vår herlige natur. 

Nasjonaldagen og flagget hører uløselig sammen. 

Nordahl Griegs dikt fra krigstiden understreker dette: 

"I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls qrønnende trær, men 

nettopp i denne timen vet vi hva frihet er-." 

 

Fra en kort. men hektisk flyktningetid i Sverige under siste del av 

okkupasjonen står den daglige appellen foran det norske flagget sterkt i 

minnet. 

 

Ingen av de som opplevde en slik stund følte at dette var anstaltmakeri. 

Når enkelte bygninger i distriktet vårt har nakne flaggstenger 17. mai, 

og nordmenn endog drar på handletur til Strømstad denne dagen, er det en 

hån mot landet. 

 

Nasjonalfølelse er bare av det gode, så lenge den ikke overdrives og står 

i veien for internasjonal forståelse og samarbeid. 

Thor A 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Referat fra møte 20.05.1987 

 

Program: Korta på bordet i Wales 

 

Til stede: 26 medlemmer og 7 gjester (våre damer var invitert til møtet). 

Etter at presidenten hadde referert en del Rotarystoff, ble ordet gitt 

til Jørgen som fortalte om påsketuren til Wales. 

I egen bil reiste deltagerne til Gøteborg, derfra med båt til Harwich i 

England. Med bilen gikk så turen videre til Wales hvor de ble innkvartert 

hos venner i Welshpool Rotaryklubb. 

 

Jørgen og hans kone fortalte om opplevelsene under besøket, som varte i 

dagene lo-16/4. Det var ikke småtterier som deltagerne hadde opplevet. 

 

Kåre Vastveit, som også hadde vært med på turen, hadde tatt mange flotte 

bilder fra de stedene de hadde besøkt. Kåre viste fram bilder etterhvert 

som Jørgen fortalte fra turen. 

Referenten antar at alle vi som ikke hadde vært med på turen sikkert 

hadde gått glipp av en begivenhetsrik uke. 

 

 



Sistesia   

Statistikken  

100 % fremmøte i mai 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Utklipp fra SA mandag 15. mai  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevik, Per Lunde, Kjell 

Brodal, Øistein Pedersen, Hans Erik 

Johansen, Jim Vastveit, Kåre 

Juliussen, Stein Winsvold, Jørgen 

Kjuus, Steinar  

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

63,8 71,4 77,1 78,0 58,9 69,8 

3/5 10/5 24/5 31/5 Snitt 

78,4 68,6 72,2 64,9 71,0 

Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni 

78,2 64,9 71,4 76,6 71,0  


