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Rotary Foundation komite. 
 
Komiteens viktigste arbeidsoppgaver er 
ungdomstjenesten og å passe på at klubben 
gir bidrag til Rotary Foundation. Klubben har 
i år budsjettert med midler til 1 Ryla 
deltager. 
 
Årets Ryla deltager fra Skjeberg 
Rotaryklubb ble Martine Øby Strand. 
Vi hadde med Martine til Iintercity møtet i 
Rakkestad den 8. april for å vise litt av det 
Rotary driver med. 
 
Selve kurset ble avholdt i tidsrommet 16-18 
mars på Oscarsborg Festning. 
 
Martine kommer og besøker klubben hvor 
hun vil fortelle om hvordan hun opplevde 
kurset. 
 
Jim J 
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Møteprogram: 
 

02.05 Dugnad Hafslundalléen 

09.05 Bedriftsbesøk Hasle Trafo 

16.05 RYLA kandidatens rapport 

23.05 Bedriftsbesøk Peterson Packaging 

30.05 Nye lover og vedtekter 

 

 

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

Styret: 
President: Morten Pehrsen 
Innk. President: Einar Gundersen 
Sekretær: Ole Kr. Laengen 
Kasserer: Rune Larsen 
Past President: Ole Enger 
Styremedlem: Per Sundby 

Månedsbrevkomité: 
Per Brevik – Øystein Brodal – Arne Nielsen -  
Per Frode Rismark – Herleik Rønningen -  
Jens Henrik Westberg 
 
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 4. April 2018 
 

Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:   Forankring av offshoreinstallasjoner v/Terje Bøe 
Gjester:   Foredragsholder Terje Bøe  
Fødselsdag:   Jørgen W. 25/3, Per L 28/3, Lasse L 3/4 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Tilstede:   80.6 %  
Referent:    Per F. Rismark  
 
Presidenten ønsket alle velkommen etter påske. Mens vi ventet på kveldens foredragshol-

der fortalte var det hilsen fra Arne Nilsen som ikke kunne komme fordi han hadde fått hjer-

teinfarkt og hadde fått kjøreforbud av legen og kunne ikke komme på møte i dag. Noen 

poster med invitasjon til Kihl gård Rotary business Presidenten oppfordret yrkesaktive til å 

gå på dette møte. Rotary Convention i Canada, Rotary Alumni for tidligere RYLA-kandi-

dater. De som hadde noen som hadde vært der om å ta kontakt med dem for å høre om 

de kunne tenkt seg å møte der. 

Presidenten introduserte foredragshol-

der Terje Bøe. Terje fortalte litt om seg 

selv. Varteig gutt og kjente også noen 

flere i klubben. Startet utdannelsen inn-

for landbruk-skogbruk på Ås etc. så da 

måtte det bli offshore som han selv sa 

det. Valgte statikk og spenningsteknikk. 

Jobbet i dag i firma SEMAR som opp-

rinnelig ble startet av sarping.  Jobber 

med permanente fortøyninger nå i over 

20 år.  Firma startet i 1980 «Structurel 

Engineering Marine» Ble forkortet til SEMAR 2006. Han fortalte at 

han sov lite fordi jobben var så morsom så han kunne ikke sove 

fordi det var stadig morsomme utfordringer. Goliat i Barentshavet fortalte han mye om. 

Viste mange modeller hvordan en plattform eller installasjon beveger seg i transport og i 

fast montering.  Vibrering og utmatting beregnes. 50000 tonn store  

Hebron montert i Canada som kom fra Korea satt på skaft og beregnes hvordan dette 

skulle settes ned på grunnflate på 50 x 70 m. Kjetting lenker 500 kg pr m etc. kvalitetsjek-

kes og produsert stort sett i Spania. Montering på mange forskjellige havdyp. Viste oss 

flere typer ankere. 

Offshore installasjoner levetid på ca. 20 år.  

Firma har i dag ca. 30 ansatte og er et lite nisjefirma sett i den store sammenheng. Største 

aksjonær Dof Subsea AS 

Det er så mye info men for de som ønsker mer se dere hjemmeside.  

http://www.semar.no/about-us/# 

Takk for et interessant foredrag av engasjert Varting som varte litt mer enn den faste ti-

men, de fleste ble sittende.  

http://www.semar.no/about-us/


Referat fra klubbmøte 11. April 2018 
 

Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:   Mary's Venner v/ Helge Børresen   
Gjester:   Ledsagere 
Fødselsdag:   Sven Arne Bergh 9/4 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Tilstede:   60.5 %  
Referent:    Herleik Rønningen  
 
Presidenten ønsket velkommen spesielt til kveldens foredragsholder og til klubbens 
ledsagere. 
Faste poster: 

• Påminnelse om møte Rotary Business Network Arne S. Nielsen påmeldt. 

• Ryla Alumni fellessamling Østfold Golfklubb 28. april 

• Invitasjon seilas med Christian Radich - Bergen / Oslo. 
 

Jan Willy Damsleth introduserte kveldens foredragsholder. 
Helge Børresen fikk ordet og introduserte Marys Venner og holdt 
et foredrag som var mye likt et tilsvarende foredrag som han holdt 
for oss for ca. tre år siden. 
Kort om Marys Venner: 
 
Bistand kommer dit den skal. Marys Venner er en politisk og 
religiøs nøytral hjelpeorganisasjon som arbeider for å hjelpe fattige 
og foreldreløse barn og ungdommer på Sri Lanka, i Thailand og i 
Bangalore i India, til et verdig liv. I tillegg til en lønnet sekretær og 
utgifter til revisor arbeider alle i Norge uten godtgjørelse. 
Av årlige innsamlede midler på ca. 5 mill. kr. går ca. 5 % av 
innsamlede midler til disse kostnadene. 

Marys Venner en godkjent norsk fadderorganisasjon som øremerker penger til ditt 
fadderbarn. 
 
Vi kan velge mellom 3 alternativer for vår bistand: 

1. Å gi et fattig barn en sjanse til et verdig liv gjennom individuelt fadderskap. Det koster 
kr 300 pr mnd. 

2. Bidrag til at et gatebarn får utdannelse.  Kr. 150 pr mnd. 
3. Støtte til et av Marys Venners kollektive prosjekter. Valgfritt månedlig beløp.  

Marys Venner skiller seg fra andre fadderorganisasjoner ved at overført beløp er øremerket 
et individuelt barn. Hvert barn gis en bankkonto hvor en mindre del av beløpet overføres slik 
at det bygges opp en startkapital. Det opparbeides en god kommunikasjon mellom giver og 
mottaker. 
 
Helge Børresen gikk så rask gjennom hvordan Marys Venner ble til og organisasjonen har 
nå holdt på i 39 år og kan glede seg over at mottakerbarna gjør det godt på skolen og de 
fleste tar nå høyere utdannelse og har fått seg gode jobber. 
Han kom også med en oppfordring om å være noe kritisk til andre hjelpeorganisasjoner, 
spesielt de som ikke er godkjent av innsamlingskontrollen - som det dessverre er mange av.  
Han delte ut brosjyre om fadderorganisasjonen og et vedlegg for de som kan tenke seg å bli 
fadder.  
Han fortalte også om at den engelske Rotaryklubben i Phuket ønsket et samarbeide med 
norske klubber og her er Skjeberg Rotaryklubb i kontakt ble vi fikk fortalt. 



Referat fra klubbmøte 18. april 2018 
 

Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:   Reiselivet i Østfold, v/ Bente Kjenstad Jæger 

Gjester:   Ledsagere 
Fødselsdag:   Hans Erik P 15/4, Kjell L 16/4 
Møtt i andre klubber: Rune L og Thor Otto T 
Tilstede:   76,3 %  
Referent:    Jens H Westberg  
 

 
Bente Kjenstad Jæger startet med å fortelle hun nå 
går over i ny jobb som leder i iSarpsborg. Vi 
ønsker henne lykke til med den krevende jobben. 
 
Visit Østfold startet i 2015 med hovedformål å 
profilere og markedsføre Østfold. 
Eiere er Østfold Fylkeskommune og kommunene 
Sarpsborg, Fredrikstad/Hvaler, Halden og Indre 
Østfold IKS. 
 
Man vil kort og godt ha flere turister til Østfold. Visit 
Østfold samarbeider med Oslo-regionen og jobber 
mot hotellkjeder og store turoperatører. Det kjøres 
flere kampanjer i året med felles temaer i regionen. 
Lokalt kan det være konferanser, events, ferie og 
fritid og andre arrangementer, eks. Allsang på 
Grensen.  Det koster kommunene noe men gir 
etter beregninger mange ganger utgiftene igjen. 
 
 

Pilegrimsleden som nå heter Borgleden går gjennom mange kommuner i Østfold og er en 
nyskapning som på sikt kan gi inntekter. 
De største arrangementene som Ladies Tour of Norway og Tour of Norway dekkes av ca. 
40 TV stasjoner og gir med kommentarer av Johan Kaggestad og co svært god Østfold- 
reklame. 
 
Visit Østfold samarbeider også med Akershus, Hedmark og Värmland. Grensen er en 
attraksjon i seg selv med mat og reiseliv på begge sider. 
Alle som venter gjester i sommer og lurer på hva de skal finne på må gå inn på 
hjemmesiden til www.visitoestfold.com som er Østfolds offisielle reiseguide. Der finner du 
alt du trenger for å planlegge et besøk. 



Referat fra klubbmøte 25. April 2018 
 

Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:   Pratemøte med uten quiz    
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   72,2 %  
Referent:    Øistein Brodal  
 
 

Presidenten åpner møte med myndig stemme, og ønsker oss alle velkommen. Jim har 
besøkt Bærum RK, og det var jo eksotisk. Samtidig annonserer Jim årets dugnad I 
Hafslunds-alleen. Med spade, hakke, saks og trillebår. Samt rømmegrøt. 
Ut I det blå er I år den 20. juni. Det skal kjøres buss den dagen.  
Fri-Markedsgeneral Ole promoterer frimarked I Høysand og vil gjerne ha varer å selge. 
 

Stein har være på tur. En time og et kvarter fra Gardermoen 
så måtte flyet snu tilbake til Gardermoen for å skifte en del. 
Men etterhvert kom de fram til Skiathos. På veien tilbake 
oppsto en ny feil, som ble reparert, og en ny feil som måtte 
repareres. Store forsinkelser og lite informasjon. Stor 
frustrasjon. Etter å ha kommet hjem kontaktet han 
“airhelp.com” og fikk gjennom dem fikk han mer enn 6000 kr. 
I erstatning. 
 
Per Halvorsen har også kranglet med flyselskaper. Herleik 
har fløyet med et fly som skulle lande uten landingshjul.   
 
Ole-Kristian har jobbet I Nigeria, og der skjer det ting på 

flyplassene. Han ble mistenkt for være en annen. 
 
Ikke legg magnetiserte kort fra en parkeringsautomat i telefonen, godt råd fra Per Brevik 
 
Det ser ut som om alle har være på flytur og hatt skremmende opplevelser. 
 
Per H mener han har fløyet mer enn de fleste med både gode og dårlige opplevelser. 
 
Tor-Otto også. Mister koffertene, men de kom med taxi med hele beholdningen av 
sterke drikkevarer intakt. Selv om alt gikk i gulvet og ble knust da han kom hjem. 
 
Motorer som fusker og stopper, landingshjul som ikke kommer ut, pass som ikke virker, 
bagasje som uteblir, og tid som går. Å fly, "det er fali det", eller er det det egentlig? 
 
Medlemsrekrutering, fremdrift. Rekruteringsgeneral Per H. Legger press på 
medlemmene for å følge opp. Kanskje noen på lista kan inviteres til å holde foredrag. 
Per H sender purring. 
 
Det ble ikke tid til quiz, det ble for mye fly. 



Mimresiden 
 

Min hverdag 

Månedsbrevets redaktør har anmodet meg om et lite bidrag til spalten "Min 

hverdag". Bidraget gir jeg så gjerne, men hverdager har jeg liten lyst til 

å skrive om. 

Jeg føler nemlig at det er noe negativt ladet i uttrykket "Min hverdag". 

Noe grått, kjedelig og monotont, noe man på en måte må komme gjennom for å 

"leve" i helger og ferier. En slik holdning er etter min mening kun egnet 

til å forkorte livet. Hvis man bare "lever" i helger og ferier, hjelper 

det lite å bli hundre år, men har allikevel ikke "levd" mer enn i 25. 

 

Personlig forsøker jeg å viske ut skillet mellom hverdag og fest. Så sant 

man har god helse og forholdene ellers er bra i familien og på jobben, 

skal man ta vare på alle årets dager og gjøre noe hyggelig, spennende 

eller annerledes ut av dem. Ingen dager er grå, men alle dager (også 

helger og ferier) kan gjøres grå.  

 

Det ligger noe nedlagt i den norske folkesjelen at vi ikke skal ha det 

hyggelig uten "at det er fortjent", dvs, at vi skal ha slitt for tingene 

på forhånd. Resultatet blir ofte at vi ikke synes det går an å hygge seg 

med et glass vin og litt god mat på en ukedag. "Vi må vente til helgen"; 

Når helgen kommer er vi kanskje ikke i form, eller ungene er syke, eller 

noe annet plutselig inntreffer. Resultat, vi får ikke kost oss i hele tatt 

den uken. 

 

På samme måte avstår vi fra restaurant-besøk, weekender i Oslo o.l. hele 

året fordi "vi må spare til ferien". Når ferien kommer stresser vi oss 

gjennom 2-3 uker for å ta igjen alt vi har forsaket ellers i året. 

Sist, men ikke minst, avstår vi fra gleder i unge Kr fordi vi legger av 

noe til pensjonsalderen. Når vi bare blir gamle nok, ja da skal vi reise, 

bo på hytta, spise på restaurant, gå i dress hver dag, kort sagt ta igjen 

for all forsakelse tidligere i livet. 

Når pensjonsalderen kommer er vi (eller ektefellen) ofte svekket av en 

eller annen sykdom slik at "det søte liv" ikke lar seg realisere. Eller vi 

rett og slett ikke er i stand til å legge om fra et liv i sparsommelighet 

til et liv i" luksus". Statistikken viser at nesten alle har øket sin 

formue i tiden fra de slutter å jobbe og til de forlater vår jord. 

Resultatet er at man etterlater seg arvinger som blir uvenner p.g.a. de 

forsakelser man gjorde i unge år. 

 

Jeg mener selvsagt ikke at man skal leve som om hver dag var den siste 

eller at man skal ødsle bort alt her i livet, men man bør ha i bakhodet at 

"Det er bedre å leve rikt enn å dø rik". Bruk dine pene klær også i 

hverdagen i stedet for at de skal bli umoderne i kottet. 

Ta kona med på restaurant av og til. Kjøp blomster til henne en gang i 

blant og overrask med rødvin på torsdag. Da slipper du å irritere deg over 

at skatten tar halvparten av rentene på pengene du har i banken.  

 

Det er bedre å ha en hyggelig dag i dag enn å håpe på en i morgen. Eller 

som det også er sagt: "Tenn et lys i stedet for å forbanne mørket". 

Selv har jeg hatt mye glede av et gruk av Kumbel (Piet Rein) til å bli 

kvitt tanken på hverdagen. Det lyder: 

 

"Husk å leve mens du gjør det. 

Husk å elske mens du tør det." 

Lykke til alle sammen!  

 

Bjørn. E. Thorbjørnsen. 



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte april 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Månedens tips 

Parkering og utsikt til Sarpfossen 

Det er mulig å parkere ned denne veien.  

Flott utsikt til fossen og gangavstand til monumentet på broa. 

 

 

Per Brevik Lasse B Lundgaard 

Jan W Damsleth Hans Erik Pedersen 

Per Halvorsen Morten Pehrsen 

Jim Johansen Herleik Rønningen 

Ole-Kristian Laengen Thor Otto Trapness 

Rune Larsen Jørgen Winsvold 

4/4 11/4 18/4 25/4 Snitt 

80,6 60,5 76,3 72,2 72,4 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt Jan Feb. Mars Apr. Mai Juni 

69,5 79,7 71,8 82,5 71,4 74,9 74,9 70,6 62,9 72,4   


