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Som leder for Prosjektkomiteen vil jeg gjerne dele 
noen tanker med medlemmene. Prosjektkomiteens 
potensielle aktiviteter kan grovt sett deles i 3 
kategorier: 
 
1. Prosjekter som genererer inntekter til klubben 
(f.eks. boksalget vi hadde tidligere)  
2. Prosjekter som påfører klubben utgifter 
(finansiering av eksterne tiltak)  
3. Prosjekter som medfører små eller ingen utgifter for 
klubben.   
Eksempler på dette er skilting av kirkene i Skjeberg og 
dugnad i Hafslundalleen. 
Uten inntektsgivende prosjekter blir det vanskelig å 
finansiere eksterne tiltak (kat. 2). 
 
Etter at Boksalget ble borte, har muligheten for 
prosjekter i kat. 2 bli vesentlig redusert. Dersom vi ikke 
greier å skaffe nye inntektsgivende prosjekter, vil 
derfor våre muligheter stort sett ligge i kategori 3. 
Ellers kan nevnes at vi har løpende kontakt om en 
mulig dugnadsinnsats (opprydning og vedlikehold) i et 
steinbrudd i Ullerøy hvor det under annen verdenskrig 
ble tatt ut sten til et av Hitlers potensielle seiers-
monument. Vi avventer tilbakemelding på om dette er 
aktuelt. 
Gjennom Club Visioning-prosjektet kom det opp et 
forslag om at vi som dugnad kunne bidra til 
strandrydding. Dette blir vurdert nærmere både i 
forhold til hvem som kan være oppdragsgiver for et 
slikt tiltak og i tillegg vurdere om innsatsen kan 
gjennomføres av våre «godt voksne» medlemmer. 
 
Ellers føler jeg at det kunne vært fornuftig å bruke litt 
innsats på å få til noen retningslinjer for hva slags 
prosjekter vi bør og eventuelt ikke bør engasjere oss 
i. Flere av medlemmene har uttrykt at vi ikke skal 
konkurrere med foreninger som Lions og andre 
humanitære organisasjoner. For eksempel ble det 
klart at vi i forhold til Borgen sykehjem var i direkte 
konkurranse med Lions som hadde en rekke tiltak mot 
sykehjemmet. 
 
Vi i prosjektkomiteen er veldig positive til forslag til 
prosjekter, gjerne noen som kan gi «penger i kassa» 
og dermed sette oss i stand til å finansiere utadrettet 
aktivitet, noe som vil kunne skape god PR for Skjeberg 
Rotaryklubb.    
Ivar Haug 
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Møteprogram: 
 

04.04 Forankring av offshoreinstallasjoner v/ Terje Bøe 

11.04 Helge Børresen. Mary's venner 

18.04 Nytt fra reiselivet i Østfold v/Bente Kjenstad 

25.04 Pratemøte m/quiz og 3. min. 

  

 

 

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 Intercitymøte 8. mars 2018 
 
Møtested:  Rakkestad Rådhus Festsalen 
Program: Om å rette opp når noe har gått galt v/adv Siv Hallgren  

Tilstede: 28,6 %  
Referent:   Jens H Westberg 
 

 

 
På den internasjonale kvinnedagen hadde Rakkestad RK lagt opp til et stort og interessant 
intercitymøte for 5 andre rotaryklubber, Halden, Fredriksten, Sarpsborg, Tune og Skjeberg. 
Vi ble ønsket velkommen av Hege Buer, president i Rakkestad RK.  Det startet med 
solosang og piano akkompagnement. Leder i Rakkestad RK programkomite Irene S. 
Bergsland presenterte foredragsholderne. 
 

Først ut var Marte Teien. Hun er 23 år men har allerede rukket å 
sette spor etter seg med bok om organisasjonsutvikling som er 
pensum på Høyskolen i Østfold. Hun er nå blant annet 
prosjektleder for Ungt Entreprenørskap i Sarpsborg. Hun var 
svært entusiastisk i sitt foredrag som var spesielt rettet mot unge 
jenter som ville etablere seg ved hjelp av Ungt Entreprenørskap.  
Hun takket også Rotary for ledelseskurset RYLA som hun hadde 
vært med på og anbefalte alle unge å takke ja til dette kurset. 
 
Skjeberg RK hadde med vår kandidat til Ryla på møtet. Hun fikk 
også en prat med Marte Teien etter hennes foredrag. 
 
Advokat Siv Hallgren har jobbet med strafferett i 12 år og i politiet 
i 8 år. Hun var bistandsadvokat i 22. juli-saken og brukte en del av 
foredraget på den. Dette var Norges største rettssak etter krigen. 
Regelverket var dårlig tilpasset. Man måtte bygge ny rettssal som 
var stor nok og en lovendring måtte til for å overføre 
forhandlingene til flere rettssaler over hele landet. Fortsatt 
arbeides det med erstatningssaker til etterlatte. 
Hun har også arbeidet med kjente rettssaker som NOKAS ranet 
og Lommemannen. Hun er opptatt av rettssikkerhet og mener at 
tiltroen til våre domstoler er stor. Hennes nåværende jobb er et 7 
års engasjement som leder av Kommisjonen for gjenopptagelse 
av straffesaker. Begjæring om gjenopptagelse av en straffesak er 
gratis. Ca 15% av begjæringene blir gjenopptatt. 

 
En kjent sak, Treholtsaken, ble ikke gjenopptatt blant annet fordi nye opplysninger var 
falske. 
 
Gjenåpningsinstituttet med 5 faste medlemmer er uavhengig og er med på å opprettholde 
folks følelser av rettssikkerhet. 
 
Det kostet 100 kroner å komme inn samtidig som det ble solgt lodder. Overskuddet gikk til 
Polio Pluss, vaksinasjonsprogrammet som er en stor del av Rotary Internationals 
humanitære arbeid. 



Referat fra klubbmøte 14. mars 2018 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  Oppsummering av Club Visioning   
Fødselsdag:  Thor Ørseng 8. mars (75år) 
Gjester:  AG Konrad Bjoner 
Tilstede:  83,7 %  
Referent:   Øistein Brodal  
 
 
Presidenten ønsket velkommen, og anbefalte guvernørens aktuelle månedsblad. 
 

Einars 3 minutter: 
Bøndene før i tida slet ut kjerringene. 
Historien om Randi, som var født utenfor ekteskap. 
Handlet om et spesielt frieri, tilbake i slekta. 
 
Per hadde laget en flott presentasjon av resultatet fra samlingen. 
Flere tema og synspunkter kom opp, av de med høyest score var: 
interessante møter og besøk, positiv presseomtale og gode 
samfunnsprosjekter. 
Ikke stor, men dog tilstedeværende oppmerksomhet for økt 
kvinnedeltakelse. 
Og vi er passe store, gjennomsnitts-alderen er høy, og blir høyere.  
Vi vil gjerne bli mer flerkulturelle. 
 

Forslag til seminar for gründere. Strandrydding, Hafslund alléen, og aktivitetsdag for nye 
landsmenn. 
 
Frimarked, suppestasjon, ungdomsutveksling, sommercamp, stipend og mentoring. 
Vi bør fullføre Thailand-prosjektet og end-polio-now, og kanskje satse på Shelterbox. 
Og så kan vi promotere og selge andelsbrev for Thailand-prosjektet 

 
Vi bør bli mer synlige. Informere pressen, og avholde 
åpne møter. 
 
Per hadde lager en fin oppsummering. 
 
Hva gjør vi nå? 
 
Klubbens presidentskap danner et team, med formål å 
presentere en handlingsplan. 

 
I det store bildet er vi nok godt 
fornøyd slik vi har det.  
 
Og AG Konrad var fornøyd 



Referat fra klubbmøte 21. mars 2018 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  Ur-ego v/ Kai Brandstorp  
Tilstede:  75,7 %  
Referent:   Arne R Nielsen  
 
 

Arne Nielsen: 
 
Han holdt en liten presentasjon av "Give a Job" arrangementet som 
hadde vært på Lillestrøm. (se sistesia) Arrangementet samlet mellom 600 
- 800 flyktninger i et gedigent arrangement i den hensikt å koble 
arbeidssøkende flyktninger til næringsliv og frivillige organisasjoner. Han 
fremholdt at dette arrangementet var så vellykket at man absolutt burde 
søke sammen med andre lokale klubber og arrangere dette også i 
Østfold. 
 
 
 
 

 
Kai Brandstorp: 
 

25 år siden han holdt sitt egoforedrag. Han mente det var kommet så 
mange nye til så det var vel på tide å gjøre en ny og oppdatert versjon av 
egoforedraget. 
 
Hvorfor heter Kai det han heter? Faren hans var født nede på Grimsøen 
og fordi mora døde tidlig havnet han hos en onkel og tante - og havnet på 
Brandstorp. 
 
Moren og faren fikk fem barn. Sønnen til broren hans driver i dag 
farsgården. 
 
Han ble gift med Hilde. Hun er søstera til hun som er gift med broren 
hans. Så her er det kompliserte forhold. 

 
Gikk på Gunnarstorp Folkeskole. To og to sammenslåtte klasser. Vi lærte ikke så mye annet enn 
salmevers, påstår han. Litt engelsk: My bonny is over the ocean. Og Yes og No. 
 
Realskole og grønnruss - deretter gymnaset og rødruss. Gikk også et år på handelsgym. Han 
innså at han nok hadde litt kremmerblod i seg. 
 
Militæret: Gikk USK-kurs og ble troppsbefal på Setermoen i Bardu. Lagfører for mitraljøse-laget. 
Var også med i PPK-er - Pansret Personell Kjøretøy. Så ble han sersjant. De var fire gutter som 
søkte seg til utdannelse i England, en i Skottland, en i Sunderland og to av oss i Coventry. Kai tok 
en bachelor og ble senere siviløkonom da han kom hjem. 
 
Den sivile yrkeskarrieren begynte i januar 77 ved Unger Fabrikker, litt nord for brua i Fredrikstad. 
De produserte råstoffer til vaskemidler og kosmetikk. Begynte å reise, spesielt i Østen. Likte all 
overtro og disiplin der. Var der to ganger. En gang i Indonesia i en by som het Surabaia og møtte 
han som eide hele landsbyen.  
 



Han skulle selge bek svart filtersyre til Mr. Wong. Dette var et avfallsprodukt fra produksjonen 
deres på Unger.  Mr. Wong vasket dette ned og kunne lage såpe av det. Men det var også dette 
som var starten på Bellona, da de senere fant tønner med filtersyre gravd ned på 
industriområdet. I middagen med Mr. Wong spiste vi duer. Grilla duer. De tok av alle hodene og 
gav til meg. Jeg spiste et av dem av ren høflighet. Det skulle gi god helse, et fredfullt liv og en 
trygg reise hjem. Der nede besøkte han også Swedish Match - den svenske fyrstikkprodusenten. 
Inne i en gigantisk hall satt det fullt av unger. De hadde som jobb å legge fyrstikker ned i eskene 
for hånd. 
 
Etter 5 år ved Unger fabrikker der han var eneste økonom, begynte han på Brynhildsen fabrikker 
der han etterhvert ble markedssjef. De rendyrket porteføljen til rene sukkerprodukter og skaffet 
seg også en rekke importprodukter - blant annet Capri Sonne, Fazer, Ritter og andre. 
 
Så satset de på et profesjonelt sykkellag med Jostein Willmann - Kjør som en Willmann! En av 
syklene hans som vi brukte i reklame, henger hjemme i garasjen hos Kai i dag. 
 
Brynhildsen kjørte salget via grossister mens konkurrentene solgte direkte og det ble etterhvert litt 
tungvint, så Kai grep sjansen som bød seg til å velge en ny karriere. 
 
Begynte i Norcool. Og nå reiste han til tyske messer der de promoterte sine kjøleprodukter. Og 
var også i England hos et selskap som vi samarbeidet med - de produserte små barkjøleskap. En 
gjeng av dem var på besøk i Norge og han tok dem med til Oslo på sightseeing. Han satt 
sammen med åtte koreanere i baren på SAS-hotellet, da lysene plutselig ble slukket - Kong Olav 
var død. 
 
Havnet tilbake hos Brynhildsen etter tre år som eksportdirektør. Han forlangte transferfee som i 
fotballen og det fikk han. Så ble han en del av Fazer’s eksportteam og var ansvarlig for deres 
messeteam - en knallhard jobb, dag og natt. Konge om natten - konge om dagen. Han kom i 
kontakt med et engelsk selskap som solgte Lucky Bag - små forundringsposer med litt leketøy og 
godteri. Med dem inngikk han en kontrakt på 21 millioner pastillesker - 4 milliarder pastiller - over 
10 år. Han kom også inn i styret der borte. Og de laget nå poser med fotballag på pastilleskene 
og posen kunne brettes ut som poster. En stor suksess i England, men med litt mer blandet 
suksess i Norge. 
 
Han kom også i kontakt med Hai Tai - den største iskrem- og sjokolade-produsenten i Korea. De 
ville kjøpe kjærlighet på pinne. De brukte annensortering poteter fra Røyken som basis for 
stivelsen som de produserte. Det ble en kjempesuksess og ble veldig populært hos norske 
myndigheter som støttet det økonomisk. Han ble en mester på å skrive søknader til det offentlige. 
 
Han fikk sine forretningsforbindelser i Korea til Norge for å være med under Nobels 
fredsprisutdeling da lederen i Sør-Korea fikk fredsprisen. Da sloss forbindelsene han om å få 
komme. 
 
De siste årene har han vært i styret i et selskap som eksporterer frossen laks og som holder til på 
Rudskogen. Nå produserer de også isbiter til forbrukere og den delen er han også medeier i og 
skal jobbe med videre. 
 
Skjerbeg IF har vært i hans hjerte i alle år. Og så er det Rotary der han har satt i gang og ledet en 
god del prosjekter. Han seilte også en Colin Archer med mange spennende og morsomme 
opplevelser, og har også vært med å seile over Atlanteren sammen med jentene. 
 
Var også med i musikken i 12 år der han spilte lilletromme/skarptromme. 
 
 
Loddsalget: 3.000,- 
Neste møte - fri 
Neste møte 4. april handler om offshore installasjoner 



Mimresiden 
 

Reisebrev. 

Onsdag 8. mars reiste lo av medlemmene på den årlige Danmarks-tur. Det 

var den lo. i rekken. Turen startet fra SSV's garasje, og der sto den nye 

konferansebussen til disposisjon. Allerede på vei til Oslo merket vi at 

stemningen var stigende. Vår sjåfør loset det glade selskap sikkert 

gjennom Oslo's trafikkerte gater og ned til "vår" båt M/S Dana Regina. 

Der fikk vi våre billetter og med hjelp av blide salongpiker ble vi 

installert i våre lugarer. 

 

Båten som tar ca. 1200 passasjerer var fullbooket, mest av damer som var 

ute for å feire kvinnedagen - Ja, hva vet jeg? 

Båten la snart ut fra kai og gikk rolig ut Oslofjorden. Mens vi ventet på 

festmiddagen ble det tid til litt shopping. 

 

Kl. 17.45 ble vi anvist vårt bestilte bord og ble servert utsøkt mat og 

drikke. Våre reiseledere skal ha ros for valget av meny. Etter denne 

vellykkede middagen gikk vi til salongen og hørte på musikken. Men snart 

ble vi ganske tunge i øyelokkene - det måtte være sjøluften. Noen av oss 

gikk til ro for natten - mens andre måtte ha mere mat. Det var en rett 

som kalles Dyrlegens nattmat som fristet.   

 

Neste morgen la Dana Regina til kai i København. Vi hadde da inntatt en 

solid frokost ombord, før vi i flokk og følge - bega oss i 'Vei for å 

oppleve noen timer i Dronningens by. Etter først å ha besett oss litt i 

sentrum ble det tid far lunsjmøtet i København Rotaryklubb. Dette var en 

kjempestor klubb med 250 medlemmer, og denne dag hadde de foruten de 

mange gjester å ta seg av - opptak av et nytt medlem. Ivar ble behørig 

gratulert med sin fødselsdag - stående applaus fra 260 rotarianere. 

 

Så var det å følge våre ledere i full fart til neste høydepunkt - 

vertshuset - Det Lille Apotek. Det ble fortalt at Det Lille Apotek er det 

eldste serveringssted i byen med tradisjon helt fra 1720.- Det startet 

som vanlig apotek, men gikk etterhvert over til apotekervarer av et annet 

slag - nemlig god mat og drikke. De samme kulinariske spesialiteter som 

ble servert i Holberg og H.C. Andersens tid var på dagens spiseseddel. 

Interiøret var antikk og etter sigende fikk vi plass ved H.C. Andersens 

stambord. Vi ble servert en særdeles god mat og det er ikke noe rart, at 

det med den gode maten - stedet - interiøret - betjeningen - at 

stemningen ble meget høy. 

 

Tilslutt sang Bjørn en vakker serenade og det var tydelig at både 

betjening og andre gjester satte stor pris på det og på vårt besøk på 

dette ærverdige vertshus. 

  

Ombord igjen - hjemreisen til fedrelandet var begynt. Fornuftig nok var 

kveldens koldtbord bestilt ganske sent på kvelden. - Vi hadde jo et solid 

underlag fra besøket på Det Lille Apotek.   

Men kl. 21.00 inntok vi igjen "vår" plass i skipets spisesal. Appetitten 

kom etter hvert som vi spiste, og flere av deltakerne kviknet noe til 

etter en strevsom dag i København. Denne kvelden - den siste ombord - 

fristet ikke disko-rytmer eller Showtime oss - vi gikk rett og slett og 

la oss så snart kveldens koldtbord var over. 

Kl.9.00 torsdag morgen klappet Regina til kai i Oslo, der vår sjåfør og 

buss ventet. En fin-fin jubileumstur var over og den kan føye seg til 

rekkene av tidligere vellykkede turer. 

 

Roy P. 



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte mars 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

«Rotary: Making a Difference» 

Rotarys Give a Job på Lillestrøm, februar 2018  

Onsdag 28. februar var opp til 650 deltakere samlet i Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Dagen 

var kommet! «Give a Job» og Rotaryklubbene på Nedre Romerike jobbet iherdig i mange 

uker og måneder for å få det til!  

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner åpnet dagen og Arne Hjeltnes som 

konferansier styrte kvelden på sin livlige måte. Ettermiddagen var fullspekket med program 

fra scenen, kombinert med treretters middag og ikke minst jobbmesse og mingling i 

korridorene. Rett og slett en fest og jobbmesse i ett – de beste ingrediensene for 

integrering. 

Jobbmesse for flyktninger 

Nesten 300 flyktninger fra kommunene på Romerike kom for å møte potensielle 

arbeidsgivere og levere sin CV. Det var over 30 bedrifter utplassert i hallen rundt den store 

salen. Busselskap, en restaurant i Oslo, Lillestrømbanken, Scandic og Thon Hotel Arena, 

COOP, Diplom-Is, TopTemp, Personalhuset med flere. Deltagelse i frivillige organisasjoner 

var også profilert. Rotarystanden var godt synlig og flyktningene kunne søke om å få en 

Rotarymentor. Av andre organisasjoner kan nevnes Skedsmo Dialog, Natteravnene, Norsk 

Folkehjelp, Lions og Skedsmo Frivilligsentralen. Politiets «Forebyggende avsnitt» deltok 

også og var strålende fornøyd med arrangementet.  

Middag, underholdning og personlige historier 

Thon Hotel Arena var veldig imøtekommende og bidro til den beste arena arrangøren kunne 

tenke seg. Vi som deltok ble plassert ved vilkårlige bord, og alle ble blandet godt sammen, 

både bedriftsrepresentanter, flyktninger og rotarianere. Det ble derfor god anledning til å 

prates og bli kjent rundt bordene. Vi koste oss også med sang, dans og diktopplesning. Alt 

mens vi ble servert en deilig 3-retters middag, både laget og servert av flyktninger sammen 

med Thon Hotels stab. 

Utover kvelden ble det fortalt mange spennende historier fra scenen om flyktninger som 

hadde knekt koden i det norske arbeidslivet og kommet i jobb, ja til og med startet egen 

virksomhet. Stikkordet var «lær norsk!», og ikke gi opp selv om man får nei på mange 

søknader. 

Per Brevik Ole-Kristian Laengen 

Jens Grønnerød Lasse B Lundgaard 

Jim Johansen Arne Nielsen 

Øyvind Kjølberg Kåre Vastveit 

8/3 14/3 21/3 Snitt 

28,6 83,7 75,7 62,9 

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    




