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Fadderskap i Rotary. 
 
For mange år siden skulle et medlem i 
klubben skilles fra sin kone, og jeg ble litt 
satt ut da han kom til meg, som var hans 
fadder, og lurte på om han burde melde seg 
ut av klubben. Jeg ga ham kompliment for å 
ta medlems-skapet sitt så på alvor, men 
trøstet ham med at han trygt kunne bli.  
 
Jeg er ikke bare overbegeistret for 
betegnelsen Fadder. Veien er for kort til det 
lite flatterende Fadderbarn, og det knyttes 
uvegerlig til en religiøs seremoni. 
 
Mentor i betydningen Rådgiver tiltaler meg 
mer. En ting er i hvert fall sikkert og det er at 
en person som innehar denne stilling, er 
mer viktig enn noensinne. 
 
En ting er å skaffe et nytt medlem til 
klubben. Noe like viktig er at medlemmet blir 
i klubben. Jeg er glad for å kunne påstå at 
tre av mine seks såkalte fadderbarn 
ikke har forlatt klubben på grunn av 
mistrivsel. Det har vært jobbsituasjon som 
har vært årsaken. 
 
I fadderordningen for RD. 2260 står det 
innledningsvis at "etterat det nye 
medlemmet er vel etablert i klubben, betyr 
veilederoppgaven ikke så mye i praksis". 
Dette er jeg svært uenig i. I ethvert medlems 
liv kan det oppstå problemer. Da er det godt 
å ha en støttespiller som er sitt ansvar 
bevisst. 
 
Gamle Trapness 
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Møteprogram: 
 

06.12 Sarpsborg, en by i forandring  
v/Rådmann Unni Skaar 

15.12 Julebord Golfklubben (uten ledsagere) 

20.12 Julemøte på Rådhuset 

  

  
 

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 1.november 2017 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:   Om Kingsrød transport  
Gjester:   Foredragsholder John Trygve Hagen  
Fødselsdag:   Ingen 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Tilstede:   83,8 %  
Referent:    Per F. Rismark  
 
 
 
Presidenten ønsket velkommen til alle samt kveldens foredragsholder fra Kingsrød 

transport. 

Polio dagen ble markert med flott innlegg i SA, skrevet av Arne Nielsen. 

Per Brevik presenterte vår Nye folder for Skjeberg RK. Alle var enig at denne var fin. 

Den blir nå trykket og alle får noen eksemplarer hver. 

Jan Willy fortalte om dugnaden på Utdanningsmessa i Fredrikstad der vi var tilstede 

med: Per Sundby-Tor Otto Trapness-Lasse Lundgaard-Ole Kristian Laengen- Hans 

Erik Pedersen, Jens Grønnerød.  

Presidenten fortalte om søknad om støtte fra FLL lag Kunnskapskonkurranse for 

barn - dyr og vitenskap på Inspiria-forske på vann. Som en del av opplæringen var 

det å søke om midler til prosjektet. Styret har bestemt å sponse med penger. kom-

mentar fra medlemmene var å få noe tilbake - foredrag etc. Summen ikke helt be-

stemt (5000,-?) 

Øivind Kjølberg orienterte- nå er påmelding til Rakfiskaften hos Borge RK ute, og han 

delte ut skjema for påmelding. Betaling på forhånd på konto og Vipps for ekstra drik-

kevarer.  

Om Kingsrød Transport  

Kveldens foredragsholder v/ Daglig leder John 

Trygve Hagen- bor i Degernes -gift og 2 barn. 

Kingsrød Transport er en av landets største med 

over 200 biler som kjører til og fra. De feiret 75 år i 

2013 - familieeid firma. Roy Kingsrød som eier og 

styreleder Dag Ove Kingsrød. De har meget lojale 

medarbeidere, noen har vært med i 20-50 år. 

De har datterselskaper også i Danmark. Omsatte 

for ca 400 mill kr. og er nr. 1 i Østfold. Landsbasis 

nr. 8 i 2013 nå nr. 5 i 2017. De jobber i mange 

segmenter - fraktbil-tippgods-containerbiler - 25 

meter- kranbiler etc. etc. leverer fra dør-til dør. 

samt også egen fortollingsavdeling som er autori-

sert. Det går faste egne linjer til Øst - Rogaland - 



 

 

Møre- Trondheim -Direkte i hele Norden. Henter hos leverandør leverer hos motta-

ker. 120 avg. ukentlig Vest Europa. 40 avg. Øst Europa 

Vin frakt fra Portugal - Italia etc. Leier også inn en del biler. Tur retur er vanskelig og 

der kommer "Walking floor"-løsninger inn. (se Internett) Tilbyr kundene komplette lo-

gistikkløsninger. De satser på effektivitet og har egne avlesninger på bilene for å se 

diesel forbruk effektivitet etc. De har 17 faste gode kunder -her nevnt noen: Borre-

gaard- Kronos Titan- Glava - Coop- Elkjøp etc.  ISO sertifiserte 9001 - 14001  

Stykkgods partilast er interessant men vanskelig å nå frem "BRING" er en av de 

sterke her. Det er viktig med moderne bilpark da det er mye penger å spare på driv-

stoff etc. Når det gjelder nye biltyper hydrogen - strøm etc. så er de for små til å være 

de første. De har i dag bilene 3- 5 år. Leaser og eier en del av bilparken. 

For å sikre bil-sjåfør mot ran etc. så er det montert sensorer i verdifull last kjøring-

krav til sikring - hvor de skal parkere etc. De har 45 egne faste sjåfører her også en 

del polske som har vært ansatt i 15 - 20 år. Vanskelig å få norske til dette yrke- borte 

hele uka etc.  

De har også datterskaper som: - 

- KLS verksted autorisert eget.  

- Kingsrød Trading (15 ansatte) Spes bygde biler (Ole Einar Bjørndalen etc.)  

- Kingsland  

Visjon "Kingsrød - vi leverer det lille ekstra - best i bransjen på personlig service og 
tilgjengelighet" 
Mer informasjon se også. http://www.kingsrodtransport.no 

 

 

http://www.kingsrodtransport.no/


 

Referat fra klubbmøte 8. november 2017 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:   Club Visioning v/ Per Chr. Nilssen Ski & Langh. RK 
Gjester:     
Fødselsdag:    
Møtt i andre klubber: Rolf Jul Strand, en klubb i Canada 
Tilstede:   83,8 %  
Referent:    Jens Henrik Westberg 
 

Per Chr. Nilssen representerte distrikt 2260 og fortalte om det 
nye programmet Club Visioning som man håpet klubbene ville 
være med på. På bakgrunn av at medlemstallet går nedover og 
gjennomsnittsalderen stiger vil man ved hjelp av dette 
programmet revitalisere klubbene. 
Dette er en visjon hvor klubben prøver å konkretisere hvordan vi 
vil ha klubben om 3 år fram i tiden. Prosessen skal gå over 3 år 
og vi får hjelp av distriktet for å komme i gang. En vital klubb er 
viktig for å opprettholde eller øke medlemstallet. 
 
Vi kan f.eks. gjennomføre gode prosjekter, eller stille oss 
følgende spørsmål. Er vi interessante for yngre medlemmer og 

kan det å være medlem utgjøre en forskjell fra og ikke være det? 
 
Ideen til dette kommer fra USA og er vel tilpasset klubbene der. Men dette kan vel 
tilpasses norske forhold. 
 
Det første møtet blir den14. februar 2018. Det blir et 4 timers arbeidsmøte med teamet fra 
distrikt 2260. Forhåpentlig munner dette ut i en handlingsplan med konkrete tiltak. 
 

  
 



Referat fra klubbmøte 15. november 2017 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:   Pratemøte m/quiz   
Møtt i andre klubber: Rune L og Thor Otto i Sarpsborg RC 
   7 Stk. på rakfiskaften i Borge RK 
   3 stk. på Inspiria, sponset prosjekt  
Tilstede:   77,8 %  
Referent:    Øistein Brodal 
 

Skjeberg RK vant ikke fremmøte-konkurransen i Borge i år 
Honnør til omdømmekomiteen for klubbfolder. 
Være eller ikke være – damer på Rotary julebord – diskusjon tradisjonen tro. Damer 
som har lyst er velkomne 
 

3. Min ved Per Christian. 
Vert i Spania og Portugal sammen med Arne. Barcelona 
Pyreneene Navarra, Ebro-platået. Ris-dyrking. Kjørte bil, tok 
inn på hoteller underveis, Vennlig, sjenerøst og ledig. 
Situasjonen i Catalonia, og Barcelona preget hjemreisen. «Vota 
Si» Spania har flere autonome regioner som sammen utgjør 
Spania. Tendenser i Europa i dag  
 
Hans Erik kallet til å være Quiz-master 
Vanskelige oppgaver I forskjellige tema. Lettest løst ved bruk 
av Google, men selv det kan slå feil. 
Hvilke land var nøytrale under 2. Verdenskrig, hvilken drue er 
vanligst I Toscana. Og Fotballklubben Brøndby er faktisk fra 
København. Høyt engasjement og konkurransevilje. Det ble i 
alt det vesentligste uavgjort. 
 

 
 
 

En avsluttende 3. min. Ved 
Jørgen som oppfordrer til å gå 
tilbake til gamle rutiner. Mindre 
komiteer med hjemme-komite-
møter. Roteringsprinsippet er 
hellig. 
 



Referat fra klubbmøte 22. november 2017 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:   Visma v/ Rune Larsen   
Møtt i andre klubber: Rolf J. Strand i Port Perry, Ontario 
Tilstede:   88,6 %  
Referent:    Arne R Nielsen 
 
 
 

Korrespondanse: Invitasjon til skirenn i Polen og invitasjon til 
Russland - St. Petersburg. Mer informasjon hos presidenten.  
 
Midtveismøter for presidenter: På Lillehammer i februar - flere kan være med - 
påmelding til presidenten.  
 
Julebordet: Besluttet at det i år skulle være uten damer. 
 

 
Foredraget: 
 
Hva betyr VISMA? Visual Management. Det 
begynte med regnskapssystemer. Visuelt har de 
et konsept som heter Nordic Cool. Det skal være 
hvitt og det skal være enkelt.  
 
Også VISMA er preget av dresskode - som mange 
andre bedrifter i IT-bransjen. Øystein Moan som 
var med og startet - er fra Greåker og har begge 
beina på jorda.  
 
Alt fokus er på vekst både i omsetning og 
fortjeneste - enten med oppkjøp eller organisk 
vekst. Tøft å komme over 10 % organisk vekst. 
 
Verdier: Respekt, Pålitelighet, Innovasjon, 
Kompetanse, Lagånd 
 
OBS! Hvor lagrer VISMA sine Accounting data? 
 
Ambisjoner innen 2020: 10 millioner lønnsslipper 
per måned. #1 på opplæring i Europa innen 
Walfare, alt nytt salg innen SaaS. 
 
 
Neste møte handler om sosiale medier. 
 



 

 

Referat fra klubbmøte   29.11.2017 
 

Møtested:   Skjeberg Rådhus 
Program:   Sosiale medier v/Pål Nilsen, Sb. kommune  
Gjester:   Pål Nilsen 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   78,4 %  
Referent:    Per F. Rismark  
 
Presidenten ønsket alle velkommen til nytt møte og gjest Pål Nilsen som var kvel-
dens foredragsholder. Han nevnte også bisettelsen av Steinar Opstad 1 des i Tune 
kirke. Steinar Opstad var den som startet Marys Venner. 
 
Per Sundby informerte om julebordet, der det nå hadde strømmet på med påmelding 
etter at vi bestemte at det ikke skulle være damer. nå 30 stk. 
  
Presidenten anbefalte alle å lese Guvernørens månedsblad.  
RYLA invitasjon 16-18 mars og der har vi allerede 1 deltager. 
Ny Distrikts guvernør for 2260 er valgt. Kolbotn RK v/Ine Barli. (bryterfamilien) 
 
Kveldens foredrag: Sosiale medier  
 

"Sarpsborg kommune best i Norge på sosiale medier". 
Pål Nilsen har jobbet 9 år i Sarpsborg kommune - Sarps-
borg Arbeiderblad - TV2 - kommunikasjon i alle år.  
Trender er å «fatte seg i korthet» da det ikke er så mye 
plass. Twitter etc. For å nevne noen medier Radio 1925 
- TV 1959, Nettaviser 1997 - sosiale medier 2005.  
Mente at kanskje syklubbene nå hadde større makt enn 
noensinne. Sladder og info går nå ut med bare et lite 
klikk. YouTube kan endre mye ved å vise videofilmer. 
Mente også at Obama vant valget p.g.a. sosiale medier. 
Twitter-effekten på UTØYA var viktig Mange viste mye 
om dette før det nådde mediene. De twitret "ikke ring 
meg" etc. det er noen som skyter her ute.  Nå i dag kan 

du kommunisere med selveste statsministeren Erna på Twitter. Eksempel: Sarpsborg 
kommune har 17000 følgere. Pål Nilsen viste eksempel på positiv effekt vedr. søppel 
på Tunevannet sommertid.  Det finnes selvfølgelig eksempler på godt og vondt.  
Trender: Hoteller med tilbakemeldinger kan vi stole på disse NEI. Venner som anbe-
faler er best JA.  
For de som vil prøve noe spennende med sine penger kan også i dag forsøke ZOPA 
bank. Lån ut dine penger så blir det høyere avkastning enn hva du kan få i vanlig 
bank. IndiGOGO for eksempel. Honning som renner ut av sine bikuber av seg selv. 
oppfinnelser etc. De trenger penger til sine ideer lagt ut med videoer. Her har noen 
klart å få inn over 4 mill. dollar. Vår birøkter i klubben trodde ikke helt på dette. Andre 
eksempler. Hjelp kan nåes over landegrensene. Lege i Australia fikk hjelp fra lege i 
Sarpsborg for å stille diagnose på sin pasient som hadde tatt noen piller (viste bilder 
av tablettene på nettet)  
Det er spennende verden der ute- det viktigeste er fortsatt å fatte seg i korthet. Det 
kan kanskje være vanskelig i noen tilfeller.  



REFERAT FRA KLUBBMØTET 11.11.87 

 

MØTELEDER: PRESIDENTEN 

 

FØDSELSDAGER: Christian og Karl-Erik 

 

Det er verd å merke seg at kveldens tema (diskusjon av møtedag og 

møtetid, tidspunkt for årsfest, osv.) hadde samlet hele 34 medlemmer, men 

ingen gjester. 

 

Thor Otto åpnet ballet på vegne av arkivkomitéen. Etter at store deler av 

klubbens virksomhet hadde blitt "saumfart" konkluderte man med at det er 

stort behov for å få benytte rommet ved siden av kjøkkenet i 2. etasje på 

Alfheim til arkivrom og at styret gjennomgår leieavtalen for våre lokaler 

sammen med Søndre Skjeberg Sanitetsforening og avklarer økonomi, 

disponering av areal, osv. 

 

Jørgen har fått en "underhånden" henvendelse fra Wales med spørsmål 

om Skjeberg Rotary Klubb kan tenke seg å bli walisernes vennskapsklubb. 

Styret tar stilling til den hyggelige henvendelsen. 

Festkomiteen fremmet 3 forslag, i seg selv svært dristig fordi man 

selvfølgelig ikke ønsker at en komité, uansett hvilken, i for stor grad 

skal påvirke virksomheten i klubben. 

 

En stund lå det an til at samtlige forslag skulle bli vedtatt. Heldigvis 

besinnet man seg slik at ett forslag ble forkastet, ett ble vedtatt og 

ett ble overlatt styret for avgjørelse, en på alle måter "salominisk" 

utgang av en interessant og givende diskusjon. 

 

For ordens skyld gjengis forslagene og beslutningene: 

1. Endring av møtedag og møtetid (til kl. 18.00): 

Forslaget forkastet. Hovedvekt ble lagt på at flest mulig medlemmer skal 

kunne møte. 

 

2. Røkeforbud innføres på møtene: Forslaget vedtatt. 

Hovedvekt ble lagt på at det står medlemmene fritt, stort sett, å 

stormrøke i 167 av ukas 168 timer, og at en viss avholdenhet alltid er av 

det gode. 

 

3. Årsfesten flyttes i tid fra juni til lørdag 8 dager før 

palmesøndag, eventuelt 14 dager før påskeaften: 

Forslaget oversendt styret for avgjørelse. Mulige klimaendringer i Norge, 

svarte smoking-jakker kontra hvite, og fordeler og ulemper med å være 

tradisjonsbundet var brennaktuelle momenter i diskusjonen. 

HK. 

 

 

"De fester, du aldri glemmer, er bedre end dem, du ikke kan huske." 

 



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte i november 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra dugnad på Utdannings-messa 31.10.17 

Klokken var bare åtte på morgenen, men seks staute karer fra klubben var 

allerede på plass. På med refleks-vest og til arbeid. Vakt ved inngang, rydding 

og service oppdrag. Det er nok å ta tak i på en slik messe med flere hundre 

ungdommer inne og stands med skoler og jobbmuligheter. Dugnadsgjengen 

besto av; Jens Bertrand, Thor Otto, Lasse Bærøe, Hans Erik, Per Sundby og 

Ole Kristian. Da klokka ble 15,00 var dugnaden slutt og nytt lag overtok. 

Klubbkassa fikk inn kr 5.880,- pluss miljø pant på flaker for kr 150,-. Dugnaden 

ble organisert av Jan-Willy som samtidig takker gutta for flott innsats.     

JWD 

 

Per Brevik Per Inge Magnusen 

Ole Enger Hans Erik Pedersen 

Jens B Grønnerød Morten Pehrsen 

Per Halvorsen Per Frode Rismark 

Jim Johansen Herleik Rønningen 

Ole-Kristian Laengen Per Sundby 

Rune Larsen Thor Otto Trapness 

Lasse B Lundgaard Winsvold, Jørgen 

1/11 8/11 15/11 22/11 29/11 Snitt 

83,8 83,8 77,8 88,6 78,4 82,5 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 

69,5 79,7 71,8 82,5   

Steinar Opstad, grunnleggeren og den første 

President i Mary's Venner er død etter lang 

tids sykeleie. Han ble bisatt i Tune kirke i 

Sarpsborg fredag 1. desember. 

 

Historien om hvordan Marys Venner ble til i 

1979 kan dere lese om fra side 12 i Boken, Å gi 

et barn en sjanse eller fra side 20 i boken, Når 

bistand kommer dit den skal. 


