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Nye komitéer igjen! 
 
Etter "gammel" ordning var det slik at hver 
komité hadde sin måned der komitélederen 
skulle forfatte månedens lederartikkel i 
månedsbladet. Siden vi nå har slått sammen og 
gitt komitéene nye navn, blir det vanskelig å 
etterkomme den gamle ordningen.  
 
For at vi fortsatt skal ha en ordning med 
månedens leder, blir denne måneden en 
lederartikkel fra Omdømmekomitéen som i 
tillegg også har ansvar for månedsbrevet. 
 
Det som Omdømmekomitéen har fått ansvar for 
er i korthet månedsbrevet, websiden, sørge for 
egen folder for klubben, stoff til lokalavisen og 
markedsføre klubben. 
 
I tillegg har komitéen påtatt seg å revidere våre 
vedtekter og vår veileder. Dette er godt i gang, 
men det tar nok litt tid ettersom det er et stort 
område å se igjennom. 
 
Når det gjelder en ny folder, så er den ferdig og 
godkjent av styret. Den blir vist fram på neste 
møte og deretter sendes til trykking slik at 
medlemmene får noen eksemplarer hver. 
 
Det er hyggelig at vår Guvernør, Yvona Holbein, 
ville bruke vår veileder på Rotaryskolen på 
distriktets hjemmeside - som eksempel for 
andre.  
 
Også verdt å nevne er Arne Nielsen's (medlem 
av komitéen) flotte innlegg i SA om Polio Plus. 
(se sistesia) 
 
Per Brevik 
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Møteprogram: 
 

01.11 Om Kingsrød Transport 

08.11 Club Visioning v Per. Chr. Nilssen 

15.11 Pratemøte m/ quiz og 3-min. 

22.11 Om Visma v/ Rune Larsen 

29.11 Sosiale medier v/ Pål Nilsen 
 

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. oktober 2017 
 
Møtested:    Quality Hotell 
Program:   Hva gjør en statssekretær v/ Anne G. Erlandsen 
Gjester:     
Fødselsdag:    
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   54,1 %  
Referent:    Øistein Brodal 
 

Kort fortalt er en statssekretær en stedfortreder i 

statsrådens fravær. Med andre ord: en som gjør fortred 

på statsrådens vegne. En slags viseminister, men uten 

ministermyndighet i regjeringskollegiet, bare internt i 

departementet. 

En statssekretær mottar ikke lønn, men godtgjørelse. Og 

det er mange muligheter for å miste jobben. 

Hun fikk en telefon fra Bent Høie (Helseminister), og ble 

spurt om hun ville ta jobben. Sa tja, senere ja, og har 

ikke angret på det. 

Anne Grethe Erlandsen er som statssekretær en del av den politiske ledelse i helse og 

omsorgsdepartementet. Her deler hun ansvaret med to andre statssekretærer i departementet. 

Anne Grethe har ansvaret for sykehusene, de andre har ansvaret for kommunal helsepolitikk og 

folkehelsa. 

Ansvaret for sykehusene innebærer planlegging av samarbeid, kartlegging av sykehuslandskap, 

mye reising rundt i landet, påvirkning og kontakt med mennesker. 

Om hun er kvalifisert for oppgaven?  Ikke egentlig relevant. En statssekretær er nettopp det bare 

fordi statsråden peker på deg. Ingen spørsmål om kompetanse, men det hjelper jo med erfaring 

og engasjement. Og så får hun jo hjelp til alt. 

Anne Grethe Erlandsen er utdannet sykepleier og har arbeidet i Sarpsborg kommune, 

Østfoldsykehuset, med administrative oppgaver. Hun har ikke drevet med politikk siden 1999, og 

kan ikke tenke seg å gjøre det igjen. 

Å jobbe med sykehusene, er å sette ut i livet ideene basert på statens overtakelse av 

sykehusdriften. Samarbeidet mellom sykehusene, nye sykehusplaner, forbedret sykehusøkonomi 

og effektiv drift. 

Statsråden er generalforsamling, statssekretæren er hans kompetanse, og regionale helseforetak 

er ansvarlige for driften av sykehusene 

Anne Grethe Erlandsen holdt et engasjerende foredrag og svarte villig på spørsmål fra salen. 

«Heia helsebussen!»,  

«Flere må gis mulighet og teknologi til å hjelpe seg selv, vi blir jo stadig eldre, og færre til å gjøre 

jobben.» 

«Harald R har det travelt med å skrive gratulasjonsbrev til stadig flere 100-åringer» 



Referat fra klubbmøte 11. oktober 2017 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:   Nordby Shoppingsenter ved Ståle Løvheim, 
senterleder. Gjester: Konrad Bjoner, Anders Holmsen, R. stad RK 
Fødselsdag:    
Møtt i andre klubber: 19 medl. i Tune RK 04.10.2017 
Tilstede:   84,2 %  
Referent:    Jens Henrik Westberg  
 
  

Konrad Bjoner snakket om sitt oppdrag og 
håpet på innspill fra klubben. 
 
Borge RK har rakfiskkveld 14. nov. 
 
Nordby Shoppingsenter ved Svinesund 
startet opp i 2004 og ble videre utbygd i 2008 
til 2009. Det vil i år omsette for ca. 4,3 
milliarder. Olav Thon eier 55% av aksjene, 
resten eies av Orvelin Group. Butikkområdet 
er på 28000 kvm. og inneholder 45 butikker.                                                                                                                      
Det de ikke har er Systembolaget, en butikk 
mange nordmenn frekventerer i Strømstad. 
Men det kommer håper senterleder Løvheim. 

Kundene kommer fra Oslofjordområdet. Få 
svensker handler der. De føler seg 
overkjørt av nordmenn tror Løvheim. 
I 2017 vil sentret ha ca. 7,5 millioner 
kunder, 90% av dem er nordmenn og av 
dem kommer 50% fra Østfold. Coop Norge 
tjener ca. 100 mill. på sin butikk der. 
Senteret har ca. 700 årsverk men mange 
deltidsansatte. Dette for å holde lønningene 
nede.   
Senteret har planer om ytterligere utvidelse 
av handelsarealet. 
I og med at prisene skal være så lave der 
bør vel vi nordmenn handle alt der, så kan 
vi klippe hverandre her hjemme. 
 



Referat fra klubbmøte 18. oktober 2017 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:   Tidl. Sysselmann på Svalbard, Odd O Ingerø 
Gjester:     
Fødselsdag:   Thor Otto 12/10, Hans Kr. 14/10 
Møtt i andre klubber: Thor Otto og Lasse i Sarpsborg RC 
Tilstede:   71,1 %  
Referent:    Arne R Nielsen 

 

Presidenten: Påminner om kurs på Kihl Gård 31. oktober om hjemmesider og nett. Han 
etterlyser også kandidater til ny Guvernør. 
 
Jan Willy: Gjelder dugnad på Kongsten - Jon Olav Årum, naboen er ansvarlig for 
Fylkesbygg. Men der var det fullt så det ble ikke oss denne gangen. 
 
Ole Enger: Hadde stand på Høysand for å selge ting vi ville bli kvitt og fikk inn en 5-6000 på 
en liten formiddag. Dette kan vi gjøre i Rotary. Det koster bare et par hundrelapper å stå der. 
Så vi kan rydde loft og kjellere. 
 
Fest og kameratskap: 15. desember er det julebord med damer! 
 

Hans Erik: Introduserte kveldens 
foredragsholder Odd Olsen Ingerø som hadde 
bak seg en lang karriere som politimann og også 
har vært leder av KRIPOS. Odd Olsen Ingerø ble 
født 22. september i 1950 og er derved en ekte 
«Skjebring". Jurist og embedsmann. Politimester i 
Sør-Varanger fra 1985 og i Fredrikstad 1998-
2001.  
 
Han var sysselmann opp Svalbard i periodene 
2001-2005 og 2009-2015. I perioden fra 2005 - 
2009 var han leder av Kripos. Nå nyter han sitt 
otium i Fredrikstad. 
 
Svalbard er et fint sted å bo for de som liker klima 
som dette. Alle har arbeide og det er lite sosiale 
problemer. Verdens nordligste urbanitet. Legger 
man kartet av Svalbard over Norge får man dekket 
nesten hele landet sør for Trøndelag. 
 

Det har lenge vært norsk politikk å la andre nasjoner slippe til med forskning, men etterhvert 
har det blitt veldig vanskelig å holde rede på hva de egentlig driver med, selv om intensjonen 
har vært at de skulle dele kunnskapen åpent. Sysselmannen har også ansvaret for sikkerhet 
og redningstjeneste i hele området - og med de store avstandene må de mellomlande for 
fuel på depoter de har rundt om - ved noen depoter har de også oppvarmede stasjoner der 
de kan samle sårede dersom det skulle skje ulykker i f.eks. den russiske og internasjonale 
fiskeflåten. 
 
Mer enn 60 % av Svalbard er dekket av snø og is. Svalbard-reinen kan ha det tøft noen 
ganger. Naturen er veldig sårbar - setter man spor så blir det der for alltid. Man har verdens 



strengeste miljølover. Kort sesong for planter. Hvalrossen er en mektig figur i Svalbards 
fauna. Fjellreven er nå bare på fastlandet. Svalbard-reinen tåler ned til 40 minus om de 
holder seg helt i ro. Isbjørn skal man ikke spøke med og man har hatt flere ulykker der det 
har gått menneskeliv.  Et år hadde man 42 utrykninger for å jage isbjørn ut av Longyearbyen, 
men bare tre utrykninger for å rydde opp i menneskelige kalamiteter. 
 
Svalbard er egentlig en sydhavsøy som har flyttet seg. Det er derfor man har funnet så mye 
kull der. Den nederlandske sjøfarer Willem Barentsz oppdaget Bjørnøya og Spitsbergen i 
1596 og det første kjente Svalbard-kartet ble laget i 1598 på basis av den reisen. Les mer 
om Svalbard her: https://no.wikipedia.org/wiki/Svalbard 
 
1898 var første utskiping av kull. Man finner også ruiner og hustufter etter fangst-plasser 
med opptil 2-300 mennesker. Store Norske eide all infrastruktur. Fra 14. August 1925 ble 
Svalbard en del av Kongeriket Norge. Traktaten fra 9. Februar 1920 skulle sikre natur og 
miljø - likebehandling for alle og at Svalbard ikke kan brukes i krigsøyemed. Det bor folk fra 
25 - 45 der, nesten ingen over 60 år som bor der.  
 
Sysselmannen står under hver av statsrådene/departementene. Et gammel norsk uttrykk fra 
1100 tallet. Statens representant. 2100 mennesker i Longyearbyen - tidligere 90 % 
nordmenn nå er det ca 60 %. Barentsburg er russisk og der bor det ca 450 mennesker. Alt er 
oppusset og ganske fint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Svalbard


Referat fra klubbmøte 25. oktober 2017 
 
Møtested  Skjeberg Rådhus 
Program:  NorgesGruppen v/Tommy Korneliussen 
Gjester:  Ingen 
Fødselsdager:  Ingen 
Møtt i andre klubber:  Kjell Lunde i Borge Rotaryklubb 
Tilstede:  77,8 % 
Referent:  Herleik Rønningen 

 
Fra presidenten: Verdens poliodag 24. okt. artikkel i SA kommer. 

Referat fra styremøte den 18. okt. på våre internsider 

Jan Willy: Trenger 5 frivillige til dugnad Kongsten fk. tirsdag. 

Kai B. introduserte kveldens foredragsholder. 

Tommy Korneliussen fikk ordet og fortalte først om fødested, 

oppvekst på Tarris og Opsund. Gift tidlig og begynte i Østfold 

Samvirkelag som lederaspirant og var her i 17 år. Kom inn i 

ASKO og i dag NorgesGruppen i 1988 og har vært tilknyttet 

konsernet frem til 2016 med et mindre opphold i et 

Brynhildsens tilknyttet selskap i Fredrikstad et par år på 90 

tallet. Han har vært i ledergruppen i konsernet og konsernsjef 

fra 2011 til han ble pensjonert sommeren 2016. 

Han gikk gjennom selskapets historikk fra 1866 med 

grunnlegger Joh. Johanson sin start i Oslo og frem til i dag. 

Selskapet eies i dag av familien Johanson med 85 % og 

konsernet omsetter i dag for 279 milliarder kroner. Selskapet 

produkt er innkjøp, lagring og distribusjon av dagligvarer til 

storhusholdninger og butikker, både egne eide og kjøpmannseide.  

Litt om konsernet: 

Visjon: Å gi kundene en bedre hverdag som realiseres ved å yte god service, være 

konkurransedyktig, gi inspirasjon og sikre god kvalitet og trygg mat. Selskapet skal tilby alt 

fra den rimeligste til den beste gourmet i dagligvare, bidra til et variert og sunt kosthold og 

vise ansvarlighet fra jord til bord. 

Forretningside: NorgesGruppen skal være et ledende handelsforetak innenfor forbruksvarer i 

Skandinavia med hovedfokus på Norge.  Kundens behov skal være selskapets rettesnor, og 

virksomheten skal basere seg på langsiktighet, tillit, kompetanse, effektivitet og lønnsomhet i 

hele verdikjeden. NorgesGruppens ledende konsepter i dagligvare Meny, Kiwi, Spar og 

Joker. Dessuten Deli de Luca, Mix og Jafs som servicehandelskonsepter. 

Korneliussen sa videre at det mellom de forskjellige dagligvarekonseptene er full frihet til å 

konkurrere utad med hverandre og at dette styrker konkurransen (Krigsplikt). Han kom også 

inn på at innkjøpsorganisasjonen var konsentrert til en enhet for alle i dagligvare konseptene 

og at de også har en egen avdeling for å følge råvarepriser på verdensbasis for derved å ha 

en bedre oversikt i forhandlinger med leverandørene. 

Av selskapets 1800 butikker var 1000 selvstendige kjøpmenn og konsernet har 700 kiosker 

/bensinstasjoner og lager utover hele landet med et stort hovedlager i Vestby. 



Mimresiden (MIN HVERDAG.1987) 

 
Hvordan i all verden skal jeg kunne snakke om hverdager, jeg som er lærer og 

bonde? Vi har bare helgedager og langferier, suppesidier og kos. 

Min hverdag består i å rusle rundt på tunet i busserull og vadmelsbukser med 

seler mens jeg forgjeves prøver å treffe katta med skotuppen. Og så kommer 

glade og takknemlige elever med blomster og gaver SÆTERGJENTENS SØNDAG MED 

KOR OG ORKESTER. 

 

REALITETENE DERIMOT er noe ganske annet. Temmelig annet. Litt annet. 

 

Kl.07.00: Revelje: Det vil si at jeg i et kvarter har ligget klar 

med venstre knyttneve for å lappe til den ufordragelige 

dingsen av en klokke med det samme den gir lyd fra seg 

(frustrasjon leder til aggresjon) 

 

kl.7.15: Frokost: Villbringebærsyltetøy, EKTE geitost på masse meierismør, og 

EKTE honning med bismak. MASSE melk (halv og hel). Reklamen slutt. 

 

kl.8.00 Et par raske telefoner før jeg iler til Rådhuset i en av firmaets 

spreke Forder(snikreklame) 

 

kl.8.15 Hyggelig konferanse med teknisk etat om boligsituasjonen 

i Skjeberg og det fortreffelige ved Kvastebyen. 

 

kl.9.00 Skjeberg folkehøgskole 2 timer begynnerkurs i fransk. Onkel Thor Otto 

tegner og forteller. 

 

kl.10.30 Lyntur til Kvastebyen for å få den daglige bekreftelse på at 

byggeprosjektet er i rute. 

 

kl.11.l5 Lunsj med arbeidsmøte på skolen. 

 

kl.12;00 Moderne fremmedlitteratur med kultureliten på skolen. kl.14.30 

Stordahl Landbruksservice for å sjekke at vår FIAT780 er ferdigpolert 

(snikreklame) 

 

kl.15.15 Berghornnes gaard: Frustrasjon over at potetene til middag allerede 

er ferdigskrellet. Middag i fred og ro, bare avbrutt av 10-12 telefoner 

hvorav flesteparten er til junioravdelingen. 

 

kl.16.00 Dagens post, aviser etc.  

 

kl.16.30 På med kjeledressen. Laste opp 2 favner ved og levere dem før kl. 

18.30.  

 

kl.19.00 Skjeberg folkehøgskole: 2 timer fransk videregående. 

 

kl.21. 00 Møte i Vinklubben i Sarpsborg. Vennlig atmosfære, inspirerende 

miljø. 

 

kl.23.00 Hjemme igjen. Planlegging og konferanse med samboer om neste dags 

program. 

 

Overdrevet Satt på spissen Egentlig ikke 

 

Faktorene kan selvsagt byttes på. Noen dager gir en blaffen og drar 

på havet, men de fleste dager minner om den her, Og jammen er det moro!! 

 

Thor Otto 



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte i oktober 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Innlegget til Arne Nielsen i SA torsdag 26. oktober. 

Kai Brandstorp Lasse B Lundgaard 

Per Brevik Herleik Rønningen 

Ivar Haug Thor Otto Trapness 

Brynjulv Kjenstad Jens H Westberg 

Ole-Kristian Laengen Winsvold, Jørgen 

4/10 11/10 18/10 25/10 Snitt 

54,1 84,2 71,1 77,8 71,8 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 

69,5 79,7 71,8    

ÅRETS HØYDEPUNKT NÆRMER SEG!! 
Villfisk i raket form fra Rollag i 
Numedalen ankommer Skjeberg første 
uka i desember. 
Prisen er som før kr. 200.- pr kilo, og vi 
regner 3 til 4 fisker pr. kilo. 
Meld fra til meg hvor mye dere vil ha.  
Thor Otto 
 

Polio snart utryddet Polio snart utryddet Polio snart utryddet 
Polio snart utryddet 
Tirsdag 24. oktober var det Verdens Polio Dag og snart har man oppnådd målet om å utrydde 
denne fryktede sykdommen over hele verden. Arbeidet for å utrydde sykdommen har først og 
fremst fokusert på å vaksinere hele verdens befolkning for å unngå at de skulle rammes av 
lammelse og død. Allerede i 1979 startet dette arbeidet som et samarbeid mellom de 
internasjonale Rotary-klubbene og WHO, UNICEF og senere også Microsoft-gründeren Bill Gates’ 
Bill and Melinda Gates Foundation. 
 
Også Rotary-klubbene i Østfold har engasjert seg sterkt i dette arbeidet og har gjennom 
dugnader og annet frivillig arbeide samlet inn penger til vaksine som er blitt distribuert til en 
rekke land verden over. Da man begynte dette arbeidet ble over 360.000 mennesker angrepet av 
polio hvert år, mens man i disse dager bare kan registrere enn titalls utbrudd i tre – fire land. 
De fleste har hørt om Bill Gates. WHO og UNICEF, men vet kanskje ikke så mye om Rotary-
bevegelsen. Mange tror dette er en slags finere herreklubber med hemmelige ritualer, men slik 
er det slett ikke. Organisasjonen oppsto i tidligere tiders Chicago der en del forretningsfolk fra 
forskjellige bransjer samlet seg for å forsøke å stanse korrupsjonen i næringslivet. 
Fremdeles bygger Rotary på disse etiske prinsippene og har også kvinnelige medlemmer i dag. 
Klubbene som fins over hele verden arbeider i dag med mange sosiale prosjekter og stort 
engasjement – både internasjonalt og ikke minst lokalt. 
 
I den utrolige trivelige klubben jeg selv tilhører, tradisjonsrike Skjeberg Rotaryklubb, møtes vi 
hver eneste onsdagskveld til en hyggelig time med interessante foredrag med spennende 
foredragsholdere innen en rekke temaer. Vi er en gjeng med utrolig hyggelige medlemmer som 
gjerne vil bli flere – ikke minst ønsker vi oss unge mennesker mellom 18 – 25 år som kan tenke 
seg å delta ved Rotary's spennende og gratis utdanning for unge lederemner – kvinner som 
menn! 
 
Arne Sigurd Rognan Nielsen 
Skjeberg Rotaryklubb 
 


