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SKJEBERG ROTARYKLUBB 

 

Møteplikt!!? 

 

 

Stopp litt, er dette et minus, nei 
for all del. Dette må jo være et 

fenomenalt pluss for meg. 
 

Tenk at noen synes at jeg er 
viktig og så bra at mine 

Rotaryvenner vil savne meg hvis 
jeg ikke møter opp dette er jo 

noe som virkelig er 
styrke for min selvfølelse, 

 
Møterett!! 

Ja takk begge deler. 
 

Vi kan treffe interessante 
mennesker og venner når vi vil 

over hele verden. 
 

Med ønske om godt nytt år og 
om godt fremmøte i klubben. 

 
Hilsen fra gjengen  
Party og Kompis. 

Emil 
 

 
Nr. 6 Årgang 43 
Desember 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprogram: 
 

Jan.  

09.1 Fellesmøte med Tune RK "Viken" v / Harald 
Horne På Quality Hotell  

16.1 Ikkje fastsatt 

23.1 Ikkje fastsatt 

30.1 Ikkje fastsatt 

 

Komitéen ønsker alle en 
riktig GOD JUL  

og et  
GODT NYTT ÅR! 

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

Styret: 
President: Einar Gundersen 
Innk. President: Per Inge Magnusen 
Sekretær: Ole Kr. Laengen 
Kasserer: Rune Larsen 
Past President: Morten Pehrsen 
Styremedlem: Jørgen Winsvold 

Månedsbrevkomité: 
Per Brevik – Per Halvorsen – Arne Nielsen - 
Morten Pehrsen – Søren Pyntlund – Per Chr. 
Solberg 
 
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 5. desember 2018. 
 
Møtested: Skjeberg rådhus    
Program: Kirkens bymisjon i Sarpsborg  
Møtt i andre klubber: Ingen 
Gjester:  Anita Medalen. 
Tilstede: 73,7 % 
Fødselsdager: Ingen   
Referent: Per Christian Solberg    
 

Kirkens bymisjon, Sarpsborg er organisatorisk en del av Kirkens 
bymisjon, Østfold. Denne er nå representert i alle byene i 
Østfold.  I Sarpsborg har Bymisjonen lokaler i Astridsgate 18. 
Her drives arbeidstrening og det tilbys arbeid for de som er 
arbeidsløse.  Etter jul blir det tilbud om arbeid fire dager i uka.  
Dagen starter ved at det tilbys felles frokost og at man fordeler 
dagens oppgaver.  Dette kan være krevende fordi man ikke vet 
hvem som stiller opp om morgenen når dagens oppgaver skal 
fordeles. Utfordringen løses ved at man prioriterer de viktigste 
oppgavene og tar de andre dagen etterpå om man har for lite 
folk. Det er ulike oppgaver publikum ønsker utført, som for eks. 
rydding, vask, skrotdrosje. I tillegg kommer de faste oppdragene 
som for eks. hagearbeid.   
 
Et ønske med virksomheten er å avstigmatisere rusbrukere, vise 
at de er like forskjellige som andre mennesker.  Man inngår 
dagskontrakter med de som kommer og lønnen blir utbetalt i 
kontanter (ettersom mange ikke har anledning til å opprette 

bankkonto etc.) Man driver også med utdeling av klær og byttemarked. Mye av arbeidet foregår inne 
på by-verkstedene.  Siste regnskapsår ble 900.000 kroner fakturert for arbeid i disse verkstedene. 
Alle lønnsutbetalinger blir meldt til NAV slik at de blir fratrukket evt. sosiale ytelser. Man samarbeider 
også med Kriminalomsorgen om tiltak. Bymisjonen driver også brobyggende tiltak som fotball, 
markering av verdens overdose-dag, Byhagen, Skjerfaksjonen, og feiring av julaften. Man ønsker å 
være byens hjerteslag.  
 
Kirkens bymisjon ble tildelt TV-aksjonen 2018.   Dette har gitt nye muligheter. Penger er viktig, men 
enda viktigere er den muligheten til å drive informasjon som en slik aksjon gir.  
 
Innsatsområder i Sarpsborg: Kom inn for natten 2. Kafé 3. Et av 10 barn lever i fattigdom. 
Man organiserer utlån av utstyr til fritidsaktiviteter som ski, skøyter osv.  Tanken er at det ikke er 
økonomien som skal avgjøre om et barn kan være med på fritidsaktiviteter. Bymisjonen søker også 
kontakt med Sarpsborg idrettsråd. Hensikten er å skape en bred” møteplass for barn og ungdom, 
åpne dører, være en formidlingskontakt for de som trenger det. For Kirkens bymisjon er den viktigste 
jobben å tro på folk. 
 
Andre viktige samarbeidspartnere: 
 

1. Sarpsborg kommune som gir en tilskudd på ca 1 million.  
2. Næringslivet. 
3. Statelige etater hvor man kan søke om prosjektstøtte. (som normalt  varer i tre år) 

Foredraget ble avsluttet med en avspilling av et opptak av en vakker sang utført av en av brukerne. 
Hvem kunne tro at det gjemte seg noe så vakkert inne i hjertet til et så slitent menneske - så sterkt og 
med så mye følelse. Dette var en vakker understreking av organisasjonens tese: 

 

” Ingen er bare det du ser.” 



Referat fra klubbmøte 12. desember 2018 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus   
Program:  Omdømmekomitéen v/Arne S Nilsen  
Fødselsdag:  Jens Grønnerød 7/12 

Møtt i andre klubber: Ingen 
Tilstede:   63,9 %  
Referent:   Søren Pyntlund 
 

Arne S Nilsen presenterte med stor innlevelse kveldens foredrag om hva 
klubben kan gjøre for å rekruttere nye medlemmer samt presentasjonen 
av klubben utad. Først fikk klubbens medlemmer gjennomgått definisjonen 
av: «omdømme» som er et norsk begrep som har opphav i norrøne 
"umdǿmi," som betyr dom, vurdering av andre, og egen evne til å dømme, 
ha dømmekraft. 
 
Arne presenterte klubbens hovedmålsetning:  

• Gjøre Skjeberg Rotaryklubb kjent i og utenfor kommunen med den 

hensikt å trekke til seg nye og yngre medlemmer for å sikre kontinuitet. 

• Sikre at klubben blir kjent som et møtested for mange spennende 

foredrag og prosjekter. 

Målgruppe 

• Yrkesaktive kvinner og menn mellom 30 år og 60 år 

• Fremmedkulturelle og nye landsmenn/kvinner 

• Lokale ildsjeler med gode nettverk i næringsliv, offentlig forvaltning og foreningsliv 

Rotary's internasjonale kanaler er primært: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube Instagram. Skjeberg 

Rotary's lokale kanaler er: Klubbens webside, Facebook, YouTube, Lokalpresse, Medlemmene, Brosjyrer 

og materiell (må deles ut), åpne arrangementer og månedsbrev. 

Skjeberg Rotary's facebook side administreres av Rune. Arne oppfordret alle medlemmer til å komme 
med innlegg på facebook og gjerne dele innlegget. Arne fremviste oversikter over Skjeberg Rotary's trafikk 
på vår hjemmeside. Skjeberg Rotary's internside administreres av Per Brevik som har gjort en kjempe 
innsats her i mange år. Husk alle kan bidra og komme med innlegg.  
 
Til slutt i dette inspirerende foredrag hadde Arne noen gode forslag  
 

• Ta i bruk Twitter for å nå medier og pressefolk 

• Ta i bruk linkedIn for bevisst å nå nye rekrutter   

• Være Rotary personlige ambassadør i eget nettverk  

• Ha med Rotary nåla og klistremerke i bakvinduet  

• Spør folk hva de vet om Rotary – godt utgangspunkt for en samtale 

• Inviterer en gjest til et interessant møte  

• Være rotarianer 24/7! 
 
Der kom mange kommentarer fra salen som synes Arnes presentasjon var veldig bra med mange gode 
betraktninger. Presentasjonen vil bli lagt ut på klubbens internside. Et punkt som ble nevnt er 
omverdenens oppfattelse av møteplikten i Rotary som kan virke hemmende for rekruttering av nye 
medlemmer. Selv om der blir ført statistikk over fremmøte er medlemmene enige om at det alene en 
møterett og ikke møteplikt i Rotary.  
 
Presidenten takket Arne for et kjempe fint og godt forberedt foredrag.  
 
 



Referat fra klubbmøte 19. desember 2018. 
 
Møtested: Skjeberg rådhus    
Program: Julemøte   
Tilstede: 66,7 % 
Fødselsdager: Ingen   
Referent:   Per Brevik 
 
Det var dekket et flott langbord med både akevitt og rødvinsglass og selvfølgelig et sanghefte 
med velkommensang, Rosa på ball og som før, Deilig er jorden som avslutning. 

 
En ny vri på et tradisjonelt julemøte. Som det første julebord på Rådhuset var menyen noe helt 
annet enn den vanlige juletallerken, nemlig torsk med tilbehør. 
 
En ny rekord i antall gevinster ble også observert og Jørgen hadde lovet at alle skulle få med 
seg en gevinst hjem. Og jammen fikk vi det, selv om det var noen som vant flere ganger. Stor 
takk til gevinstgiverne og idéen til Jørgen. 
 

Mens vi ventet på maten, fikk Ink. President Per Inge 
anledning til å presentere sitt nye styre, noe som alle 
ventet i spenning på. Det nye styret for 2019-20 
består av: Arne S Nielsen, sekretær, Per Frode 
Rismark, kasserer, og Rune Larsen Innkommende 
President for 2020-21. Styremedlem/leder av fest- og 
kamertatskapskomitéen velges senere. 
 
Ca. klokken 18.45 kom maten trillende inn. Jørgen 
og hans menn serverte i år torsk med variert tilbehør. 

Der var det ertestuing, bacon, gulrøtter, poteter og god saus til. Og selvfølgelig en kjempegod 
torsk som ble veldig godt mottatt, og det var ikke lenge før den første heldige raden med sultne 
herrer forsynte seg og snart var alle opptatt med å spise og støynivået var totalt fraværende. 
Det tyder på at maten smakte og vel så det. Tror noen forsynte seg mer enn en gang av den 
deilige maten. 
 
Etter en stund var det tid for de gode historiene, og som før var det ikke mangel på hverken 
korte og enkle til de mer lange og til dels gode historiene. Den som gikk av med seieren i år, var 
Steinar Kjuus med sin lille trekkfugl som bestemte seg litt for sent å fly sydover. 
 
En god kopp kaffe, cognac og kransekake hørte også til og når klokken nærmet seg 22 begynte 
lysene og blunke og da var det vel på tide å komme seg hjem. Vi takker festkomitéen for en 

meget hyggelig og velsmakende kveld. 
 

VI ØNSKER DERE EN RIKTIG  
GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! 



Mimresiden 

 

SKJEBERG ROTARY 

Referat fra klubbmøte 28.12.88 

Møteleder: Presidenten 

Gjester: Olav Eriksen 

Fødselsdager: Ingen 

Tilstede: 20 medlemmer 

KVELDENS TEMA: Pratemøte 

 

På kort varsel hadde Martin Kolberg påtatt seg å snakke om 

"Juleminner". 

Martin åpnet med å si at han nå hadde så mange år på nakken 

at det var vanskelig å snakke om "Juleminner", han ville heller 

kalle det "Julemimring". 

Kall det hva dere vil, men det ble i all fall en underholdene 

kveldstime med mange gode førejuls-, jule- og etterjulsminner 

fra Martins oppvekstår på farsgården på Brandstorp, krydret med 

gode fortellinger og vitser slik bare Martin kan fortelle dem. 

Som de fleste rotarianere burde vite er Martin født og oppvokst 

på Brandstorp i syd-vestre Skjeberg. Faren som kom fra Torsnes 

kjøpte gården på Brandstorp i 1907 og Martin så dagens lys i 

1910, d.v.s. 3 år senere. 

 

Vi som overvar Martins julemimring tilbake til oppveksten fikk 

oppleve en rik tid med brød-, kakebaking i bryggerhuset, 

slakting av kjempepurker m/dobbelthake (vekt ca. 200 kg), 

vasking, rengjøring og sengeskifte på knallharde rugmadrasser. 

Selve julefeiringen var en høytidspreget tid med god mat og 

drikke, eksotiske frukter og andre sjeldne gotterier. Julaften 

ble julemiddagen servert i dagligstua og ikke på kjøkkenet som 

vanlig. Tjenestefolket avsluttet arbeidsdagen tidligere enn 

vanlig for å spise julemiddagen sammen med gårdens familie. En 

slik dag vanket det bayerøl og akevitt til maten. Om Martin 

trodde på julenissen fortalte han ikke noe om, men 

det vanket mange historier om det ene og det andre, så hans 

forhold til julenissen får vi ha til gode. 

 

JRL 

 

 

 

 

 



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte desember 

  

 

 

 

 

Enda et opplysningsskilt på en kirke. Jens Henrik og Kapellan Helena Isebakke 

på hver sin side av det nye skiltet på Ullerøy kirke torsdag 13. desember. 

 

Teksten på skiltet: Ullerøy Kirke er en tømret langkirke bygget i 1725. Den ligger rett vest for  

gården Østby i en nordvendt helling. Den eldste kirken her var en trekirke som i 1636 ble erstattet 

 av en i bindingsverk. Døpefonten i kleberstein er fra 1100-tallet, prekestolen fra 1637 og altertavlen 

fra 1658. Ullerøy kirke, eller Christiansø annekskirke, var for det meste i privat eie, men Ullerøy 

menighet kjøpte kirken fra gården Østby i 1886. 

Skiltet er en gave fra Skjeberg Rotaryklubb 

Jens Grønnerød Arne Nielsen Per Sundby 

Ole Kr. Laengen Hans Erik Pedersen Jørgen Winsvold 

Rune Larsen Herleik Rønningen Thor Ørseng 

Lasse Lundgaard Per Chr. Solberg  

5/12 12/12 19/12 Snitt 

73,7 63,9 66,7 68,1 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 

66,6 70,5 73,0 79,5 68,1 71,5 




