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Nytt år men tradisjonelle målsetninger, 
medlemsrekrutering. Lyder det velkjent. Vår 
Guvernør har vært på besøk og som forventet 
gikk mye tiden med på å utveksle ideer om 
hvordan markedsføre Rotary for å gjøre klubben 
kjent og attraktiv for potensielle nye medlemmer. 
Vi på lik linje med de fleste klubbene er plaget av 
forgubbing. Som en yrkesrettet forening gir det 
ingen mening når de fleste medlemmene har 
passet pensjonist alder. Rekrutering må rettes 
mot personer i yrkesaktiv alder. 
Som leder for medl./ rekrutterings-komitéen har 
vi etter siste komitemøte besluttet å fokusere på 
aktiviteter som kan gi raske resultater og parkert 
langsiktige strategier. 
Aktivitetene er som følger: 
 
1.Kartlegge medlemmer som har sluttet i klubben 
de siste 20 årene 
2.Kartlegge tidligere Ryla deltagere i regi av 
Skjeberg Rotary. 1990, begynnelsen av 2000. 
3.Potensielle foredragsholdere 
4.Kontaktpersoner ved bedriftsbesøk 
5.Personer som tidligere har vært kontaktet 
6.Forslag til retningslinjer for klubben for best å 
ta vare på nye medlemmer. 
Arbeidet i fase 1 er å sette navn på potensielle 
medlemmer. Oppfordringen til at samtlige 
klubbmedlemmer informerer aktivitetsansvarlig 
med navn på personer man kjenner til innen de 
forskjellige kategoriene. 
Stikkord er: Ryla kandidater, personer som har 
valgt å slutte, foredragsholdere, bedriftsverter, 
personer som har vært kontaktet tidligere, etc. 
Fase 2 vil være å ta kontakt med de potensielle 
medlemmene, invitere de til medlemsmøte eller 
andre arrangementer. Så oppfordringen er at vi 
alle bidrar med kunnskap. 
PS. Det er selvfølgelig meget positivt om man 
kommer med forslag ut over de målsatte 
gruppene. 
Godt Rotary år 
 
Per H 
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Møteprogram: 
 

04.10 Hva gjør en statssekretær v/AG Erlandsen 

11.10 Senterleder på Nordby kjøpesenter Ståle 
Løvheim 

18.10 Tidl. Sysselmann på Svalbard. Odd Olsen Ingerø 

25.10 Tidl. Konsernsjef i Norgesgruppen. Tommy 
Korneliussen 

 

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 6. september 2017 
 
Møtested:    Hos Jens Grønnerød 
Program:   Pratemøte med quiz 
Gjester:     
Fødselsdag:   Søren Pyntlund 1/9 
Møtt i andre klubber: Arne Nielsen i Trondheim RK 
Tilstede:   81.1 %  
Referent:    Jens Henrik Westberg 

 

Søren Pyntlund hadde vært på et møte ang. 
medlemsutvikling og kunne referere en del 
synspunkter derfra.  
 
Medlemstallet i Rotary går ned. En viktig grunn kan 
være tidsklemma som barnefamilier spesielt kan 
oppleve. Bare 16% av medlemmene er kvinner. Der 
har vi mye å hente. Diskusjonen om hvert enkelt 
medlems frammøteprosent på årsbasis pågår fortsatt, 
eks. 50 eller 60 prosent. 
 
Flere medlemmer bidro med korte historier. Blant 
annet mente Thor Otto at det var fisk i Skjebergkilen, 
blant annet torsk på 10 til 12 kg. 

 
Marys Venner arrangerer tur til Thailand 13.12.2017. De sponser skolegang 
på 5 barn. 
 
Spørsmålene i quizen skulle svares på individuelt men var såpass vanskelige 
at det ble lite poeng å hente. 
 
Møtet ble avsluttet med vinlotteri hvor minst ett lodd kunne kjøpes på kreditt. 
Det kom inn en god slump penger. 
 



Referat fra klubbmøte 13. september 2017 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:   Kingsrød Transport (forfall)  
Tilstede:   81,6 %  
Referent:    Arne Nielsen 

 
Dagens møte ble et såkalt skravle-møte fordi foredragsholderen fra Kingsrød Transport 
dessverre måtte melde forfall i siste liten på grunn av sykdom. 

 
Presidenten informerte om at han neste dag - torsdag 14.09.2017 - 
skulle på kurs om Rotary Foundation. Deltakelse her er et krav 
dersom de lokale klubbene skal kunne søke om midler til 
prosjekter. Han minnet også om Distrikts-konferansen i Lillestrøm 
30. september. Her har Omdømme-komitéen laget en 
presentasjon som informerer om klubben og dens prosjekter. 
 
Rotary-møtet neste gang er lagt til Roald Amundsens Minne. Da er 
det høytidelig besøk av distriktets guvernør og følgelig dresskode - 
minimum jakke og slips. 
 
Styre og komiteledere møter 18.00 for møte med guvernøren. 

Deretter er det møte for alle medlemmene 19.00, med påfølgende bespisning 20.00. 
Medlemsmøtet finner sted i andre etasje. 
 
På programmet står en rekke punkter som guvernøren er spesielt interessert i: 

• Strategi og ledelse 

• Rekruttering 

• Prosjekter 

• Ungdomsaktiviteter 

• Kvinnelige medlemmer 
 

Deretter slapp medlemmene til med sine historier, tanker, skrøner og ting til både latter og 
ettertanke.  
Vi fikk høre om barnebarn som var legestudenter og hadde praksis i Uganda, noe som er 
svært, svært forskjellig fra helsevesenet i Norge. Eksempelvis var det en kvinne som sårt 
trengte en operasjon, men det hadde ikke ektemannen råd til fordi han trengte en ny traktor. 
Vi fikk høre om plagsomme gjess som spiste opp kornavlinger, men som spiste brunsnegler. 
Gjessene lot seg ikke skremme av høye geværskudd, kun av fugleskremsler iført grønn 
kjeledress fra Felleskjøpet. 
Vi fikk også høre en utrolig fornøyelig skolestil om hva eleven kunne om kua og presidenten 
var i det lyriske hjørnet og gav til gode et dikt som omhandlet de av oss som er født i 50-åra. 
Der var det mange som kjente seg igjen, gitt. 
Vi fikk også høre en historie fra studentopprøret i Paris på sekstitallet og en historie om en 
ugle som hadde falt ned gjennom pipa. Der var det ikke akkurat ugler i mosen, men det gikk 
bra og ugla fløy sin vei til slutt - svart som en feier! 
Vi ble også til del en historie med smell i og som endte med at bombeeksperter kom helt fra 
Oslo for å hente gammel dynamitt i en garasje. 
 
Referenten forsøkte seg med en kommentar da det var snakk om rekruttering av kvinnelige 
medlemmer: 
 
- Er ikke vi for gamle til å sjekke jenter? 
 
Da smalt det fra sidemannen: 
 
- Å, er du det du? 



 

 

Referat fra klubbmøte   20. september 2017 
 
Møtested:    Roald Amundsen minne 
Program:   Guvernørmøte 
Gjester:   Guvernør Yvona Holbein  
Fødselsdager:          Jens H. Westberg 14 september 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   67,6 %  
Referent:    Per F. Rismark  

 
President Morten Pehrsen ønsker guvernør 2260 Yvona Hol-

bein. Utdannelse Siv. ing Bygg/VA 

Medlem av Strømmen Rotary klubb medlemmer nå 26stk. 

Begynte i klubben 2005 

Les også mer om henne på.: http://d2260.rotary.no/no/om-

yvona-holbein#.WclezUzJI8b 

Hyggelig å kunne møte de forskjellige Rotary klubbene i 

Norge men også i utlandet. 

Strømmen RK hadde liten aktivitet utenom møter - hva er in-

teressant - slet med motivasjon- så ble hun spurt om å starte 

Sagelv-festivalen - her er det mange bidrar. Bruker mye 

Facebook for å spre informasjon. Laget egen folder. Startet en gruppe av tidligere 

RYLA deltakere.  Ungdom kan gi forslag til å lage noe eget. Dette har hun tro på.  

Make a differens - gjør en forskjell  

 

Pågående prosjekter  

- polio bistand - Annual Fund 

- RYLA, ungdomsutveksling. -synlighet: egen hjemmeside, Facebook, brosjyre, 

stand, artikler i media 

- Gode møter med varierte program  

Ungdomsutveksling var ikke interessant i Strømmen RK til å begynne med men nå 

har de fått en fra Australia og de fikk også en tilbake.  

Hva tror folk om Rotary: Hun mente vi i klubbene måtte bli flinkere til å gjøre oss kjent 

- noe å fortelle om. Skryte litt av oss selv.  

Ny AG i distrikt A Conrad Bjoner - Rakkestad RK. 

Medlemstallene synker - gjennomsnittsalderen stiger: Hvordan få inn medlemmer 

som er yngre . Viktig: lage klare mål - en strategi tiltak for å gjennomføre dette. Bruk 

ungdommene fra RYLA. Handlingsplan  



 

 

NYHET: Visjon Facilation: workshop i klubbene til planene er ferdig. Invitere fasilita-

torer 4 stk. Koster ca. 2500,- planlegg et møte. 

Nye medlemmer: Aurskog Høland har fått to kvinner (fra skoleverket) Forslag lærere. 

De kjenner ungdommene.  Vi må speile befolkningen. Hun og mannen er med - det 

er kanskje mer aktuelt og nytt.  

Spørsmål mange kanskje stiller seg - Hva er min verdi å bli med? - inviter med nabo- 

venn- kjente etc. til gode møter. - nettverk - tilhørighet – Sagelv-festivalen gjorde noe 

med meg sier hun. Hva gjør vi.? Boksalget vi hadde var et godt prosjekt - det gjorde 

noe med hele klubben. 

NYTT i Rotary: (Rotary Leadership Institute) - RLI 

Mye kunnskap - mentorer i klubben -Lørenskog har vært med og samarbeidet med 

kommunene.  

20-åring ble spurt hva han fikk inntrykk av Rotary (Rotary kan gi Utvikling av sin egen 

personlighet)  

Tenk stort når det er snakk om profilering- Rotary skilt- samarbeid med andre klubber 

foreninger - aktivitetsdag - samfunnsproblem. Eksempler.: Profilere oss på jernbane 

stasjoner med vimpler - Bruk ideer fra andre klubber.  

Citation (mål): rapportere timer som vi jobber for klubben. Dette mente hun var viktig 

for å vise at vi bruker tid på klubben og i Rotary. 

Hun markedsfører sin håndbok. 6 distrikter i Norge.  

NORFO ledes av 6 guvernører vår og høstmøte. Her finnes også muligheter - infor-

masjon (Tilskuddsordninger-rutiner - regler - vedtekter - momskompensasjon - mye 

nyttig stoff)   

President Morten Pehrsen takket Guvernøren for mye god informasjon og at vi alle-

rede har bestilt foredrag av Fasilitatorene i november. Workshop på nyåret.  

 

 



Referat fra klubbmøte 27. september 2017 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program:   Funksjonalismen i Sarpsborg v/Lars O. Klavestad. 
Gjester:     
Fødselsdag:   Øivind Kjølberg 24/9, Kåre Vastveit 27/9 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   86,5 %  
Referent:    Herleik Rønningen 
 
Presidenten ønsket velkommen. Refererte til DG møte forrige onsdag som var meget vellykket, og 

DG bekreftet at vi hadde en driftig klubb med mange aktiviteter, og hun vil legge ut kopi av deler av 

aktivitetene i blåboka til Rotaryskolen. Presidenten anmodet om innspill vedr. kandidater til DG 

2020/21. Deretter ga han ordet til kveldens foredragsholder Lars O. Klavestad. 

Han er fylkeskonservator, landskapsarkitekt, billedkunstner og 

forfatter. Kveldens tema var funksjonalisme som kan defineres 

slik: 

Latin: functio, (gen. functions,) – fungere, utføre, fyllbyrde. Mest 

kjent innen formgiving og arkitektur som hevder at det er en 

uløselig sammenheng mellom bruken av et objekt og formen. 

Funksjonalismen preges av et forenklet formspråk, altså store 

flater, rette linjer og geometriske former. 

Kveldens foredragsholder tok så frem fremveksten av denne arkitektur formen fra slutten av 1920 

tallet og den mest kjente norske arkitekten Ove Bang (1895 – 1942.) Han var født av en 

prestesønn i Røyken men faren fikk prestestilling i Rolvsøy og fam. flyttet hit. Bang gikk på 

videregående i Fredrikstad og gikk i klasse sammen med tre andre som alle ble kjente arkitekter av 

sin tid. Han ble uteksaminert fra Norges tekniske høyskole i 1917. 

Ove Bang begynte sin karriere som assistent hos Magnus Poulsson i 1917. I årene 1919-23 var 

han arkitekt hos Norsk Hydro ved Rjukan by anlegg. I 1923 – 30 drev han egen praksis på Rjukan 

og flyttet sin praksis til Oslo i 1930. 

Han reiste rundt i Europa og studerte den nye formen for arkitektur og synes at området han 

vokste opp i hadde store utfordringer i så henseende. Han har ikke tegnet hus i Fredrikstad, men i 

Sarpsborg kan vi se mange av hans bygg, offentlige bygg og eneboliger preget av denne 

funksjonalismen. 

Funksjonalismen kan sees bl.a. på Borregaard og husrekken ved jernbanen syd for stasjonen, 

mellom jernbanen og St. Nicolasgate. Andre typiske hus fra funksjonalismen er boliger rundt 

Kulåsparken, men også andre steder i Sarpsborg. 

Hans mest kjente tegning var av Sarpsborg Bibliotek. Han døde for øvrig to måneder før åpningen 

av biblioteket i 1942. 

Han leverte i sin tid en rekke konkurranseutkast sammen med Øyvin Holst Grimsgaard og 

oppnådde en rekke gode resultater, bl.a. 1. premie i konkurransen om Horten rådhus i 1938. 

Han døde tidlig (47 år) og hans virke strakte seg over kun 12 år. Han fikk oppført 30 eneboliger, 

flere tomannsboliger, hytter, mindre næringsbygg og fire viktige offentlige bygninger i 

funksjonalistisk stil. Bl. a. Villa Anvik (1936) i Sarpsborg. 



Mimresiden 
 

Referat fra møte 30.09.87.  

KLUBBRAD. Til stede 30 medlemmer. 

Møteleder: Presidenten. 

 

Etter at Presidenten hadde forelagt for møtet en del rotarystoff, ble 

ordet gitt til de forskjellige komiteformenn. 

 

Steinar K. refererte fra PROGRAMKOMITEEN som hadde avholdt 

i. alt 4 møter. Komiteen var stort sett ferdig med programmene for resten 

av året 1987. Av referatet kan nevnes at klubben vil få besøk av 

Guvernøren den 02.12.87. Klubbens tradisjonelle julemøte vil bli avholt 

den 09.12.87. 

 

I følge Alf P. hadde FEST- OG KLMERATSKAPSKOMITEEN hatt 1 møte hvor de 

bl.a. hadde behandlet disse saker: 

Endring av møtetiden fra kl. 19.00 til kl. 18.30. 

Antrekk på årsfesten. 

Fastsettelse av tidspunktet for årsfesten hvert år til 

lørdag 1 uke før palmelørdag. 

Røkeforbud på møtene. 

Disse saker vil bli tatt opp til behandling i et senere møte. 

I løpet av våren 1988 vil det bli arrangert tur med "KRABBEN" samt 

København-tur. 

 

MÅNEDSBLADKOMITEEN hadde hatt 1 møte og behandlet månedsbrevets 

innhold/utseende resten av rotaryåret. Av stoffet som komiteen diskuterte 

var bl.a: medlemmenes medvirkning ved innlegg, f.eks. om en bestemt sak, 

om sin hverdag, om sin hobby eller andre ting/saker av interesse. 

Videre vil vi sakse stoff av interesse fra andre kilder. Jubileer (runde 

tall) o.a. om klubbens medlemmer bør være fast stoff. Videre skal vi ta 

med naboklubbenes programmer i den utstrekning de mottas. 

 

SAMFUNNSKOMITEEN. Per L. kunne fortelle at komiteen hadde hatt 1 møte. 

Videre hadde den hatt flere befaringer til "Børnstadskibet" bl.a. sammen 

med Nordahl og grunneierne. 

Arbeidet i komiteen fortsetter for fullt. 

 

INTERNASJONAL KOMITE. Asbjørn L. opplyste at komiteen hadde hatt 1 møte 

hvor POLIO PLUS var den store saken. 

 

YRKESKOMITEEN. Thorbjørn Knape fortalte at også denne komite hadde hatt 1 

møte og at de hadde kommet godt i gang med samarbeidet skole/industri. 

Halden lærerhøgskoles elever i 8. og 9. klasse var invitert til Sarpsborg 

Papp og østfoldmeieriet for ved besøk å få bedre kjennskap til 

bedriftenes drift. 

Etter besøkene var det så forutsetningen at elevene skriftlig skulle avgi 

en uttalelse om sine inntrykk fra bedriftsbesøkene. 

 

ARKIVKOMITEEN v/ Thor-Otto T. Komiteen hadde hatt 1 møte. Fortsatt blir 

det arbeidet med klubbens arkiv. 



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte i september 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

"Presidentens dikt" fra 13/9 

 

Det er litt rart at vi lever,  

vi som vokste opp på 50 tallet, 

i en annen tid, hvor alt var enkelt, og gleden 

var stor  

Og far var faktisk gift med, a, mor,  

 

Da kjærlighet var det å sette grenser, 

Og omsorg var bedre enn en merke-genser 

Hvor Pampers-bleier var fremmedord, 

Og hunden var robust og ingen fikk fluor. 

 

Lykkelig forskånet fra psykologer, 

Og en passe avstand til skolens pedagoger,  

Den gangen barnehagen var nesten tom,  

Og søsken oppdrog den neste som kom. 

 

Bad var et særsyn, og ute var doen.  

Og klærne vi hadde var arvet av noen,  

Et fjernsyn var aldri vår barnevakt,  

Fantasien var rik med sin skapermakt. 

 

Vi jobber, kan til og med lese og skrive, 

Selv de med kun 7 år på skolen, har holdt 

seg i live, 

Det er litt rart, ifølge eksperter, - 

Burde vi alle hatt store psykiske smerter. 

 

 

 

Og hvorfor er ingen av den eldre årgang  

"versting" og "taper" med narkotrang?  

Vi ble ikke sivblad og bortskjemte pyser, 

Vi lærte oss ansvar, fikk avsky for "klyser" 

 

Med stolthet jeg føler at vår generasjon  

har livsverdier som tilleggspensjon.  

Historiens gang blir nok helt ignorert 

I dag er alt så vanvittig komplisert. 

 

Jan Martin Troseth. 

 
  

 

Jan Willy Damsleth Rolf Jul Strand 

Rune Larsen Per Sundby 

Ole-Kristian Laengen Thor Otto Trapness 

Per Løkkevik Kåre Vastveit 

Per Inge Magnussen Thor Ørseng 

Morten Pehrsen Winsvold, Jørgen 

Søren Pyntlund  

6/9 13/9 20/9 27/9 Snitt 

81,1 81,6 67,6 86,5 79,2 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 

69,5 79,2     




