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SKJEBERG ROTARYKLUBB 

 

Rotary er en yrkesorganisasjon. Derfor har 
jeg valgt å gi et glimt fra mitt yrkesliv, som 
ligger noen år bak i tid. 
 
Lederartikkel skrevet i 1986 
 
Noe om Skjebergelevene i 1969 og 1984— og 
litt til av Thor Otto Trapness 
 
Skjebergelever 1969 og Skjebergelever 1984. 
15 år Norgeshistorie ligger mellom. Det her 
skulle bli en lett oppgave. Trodde jeg. 
Og det kunne det også ha blitt hvis jeg hadde 
holdt meg strikt til disse to kull med 
Skjebergelever. Men det kan jeg ikke av 
forskjellige grunner. Kullet 1969 står for meg 
som noe helt spesielt for min 20-årige 
erfaringsperiode. Dels på grunn av sin egenart, 
men også fordi det står i en så enorm kontrast til 
det påfølgende. 
1984-kullet er mer representativt for den senere 
tid og oppgaven her hadde vært enkel hvis jeg 
hadde skrevet dette i sommer og ikke i oktober 
1985 med et nytt kull rundt meg til daglig. 
Nå vil enkelte si at jeg kompliserer unødig, og 
det blir det altså min oppgave å motbevise. 
Tilbake til "the 60ties." 
Hvordan var elevene da jeg kom til skolen i 
1966 og utover mot 1970. 
De var unge kvinner og menn. Ungdommen var 
ennå ikke helt oppfunnet. Man ønsket ikke 
lenger å være barn, ergo skulle man være 
voksen. Noe midt imellom fantes ikke. Herrene 
gikk i dress og slips på lørdagskvelden, og 
damene hadde alle gjort sitt grundige toilette 
med tupering med innlagt loff. Herrene brukte 
brylkrem. De var ofte barn, men skvære og 
greie og lite kravstore. 4 på rommet og do i 
kjelleren. Vi førte ikke fravær i de dager. Det var 
ikke nødvendig.  
 
Les mer på side 2 
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Møteprogram: 
 

Des.  

05.12 Kirkens bymisjon v/ Anita Meldalen 

12.12 Omdømmekomitéen v/ Arne Nielsen 

19.12 Julemøte på Rådhuset NB! Kl. 18.00 

  

 
 

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   
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Lederen (forts) 
 
1968 skjer det ting ute i verden. Egentlig har det skjedd siden 1956-57. Det begynner å merkes på 
elevene våre. Håret litt fyldigere i nakken (Beatles). Dunaktige forsøk på bart og skjegg. Debatt om 
ikke jenter og gutter kunne besøke hverandre oftere enn mellom kl. 15.00 og 18.00 på lørdager. 
Perverst, ikke sant? Knurring mot at alle skulle være i seng når tilsynslæreren gikk kveldsrunden kl. 
22.30. 
 
1969 skjer det noe rart. Vi tok opp 90 (individualister) dette året og det var duket for kamp. Men den 
kom aldri. Ganske enkelt fordi vi valgte å jobbe med hverandre og ikke mot. Du verden for et år. 
Selv en gammel reaksjonær stubbe som meg ble liberaler dette året. Fordi liberalismen 
funksjonerte. De jobbet. Sto på. Med eller uten slips. Og de fant hverandre. Noe de fortsatt driver 
med etter 15 år og 3 jubileer. Beskrive den enkelte er av hensyn til tiden helt ulaseggjørlig, men 
felles for dem var humøret, arbeidslysten og evnen til å utnytte skolens ressurser til det ytterste.  

Mot atomvåpen 1982-83. På bildet bl.a. Lasse Aasgaard og Frede Dyr-by Christensen. 
Så kom 1970 og sannsynligvis det mest lærerike og utfordrende år vi har hatt på Skjeberg. Året da 
ingenting ble godtatt uten debatt og kamp. Året Skjeberg-lærerne oppdaget at stoff også var noe 
annet enn båtmaling, og vi hadde stadig nye navn på "10 på topp deppelista" i hovedgangen.  
 
1970 ble på mange måter starten på noe nytt, men nådde aldri senere de samme høyder, heldigvis. 
Samfunnsengasjement, politikk, idealisme preget mye av 70-årene. Så begynte vi på 80-årene og 
1984 føyer seg på mange måter pent inn i den siste rekken. 
Hvordan er så 1984-eleven? En utpreget Poco Loco-utgave av dessertgenerasjonen?  
En Yap-egolog med BMW og "mårn du på Geilo?" Jeg vil heller si Adidas med nedkjørt Mazda. 
 
Skjeberg bærer selvsagt preg av at skolens kulturærverdige litteratur og språkgruppe er byttet ut 
med idrett, men ikke nødvendigvis til det verre (forfatteren er nu sterkt påvirket av inneværende år). 
Rent visuelt er altså en del av elevene annerledes. Joggedress og tendenser til transpirasjon. Hva 
med ego-trippen? Jo takk, den har vært merkbar. Men jeg tror det har skjedd en forandring med 
selv den mest inngrodde selvdyrker når skoleåret er slutt. Svært mange søker Skjeberg primært ut 
fra faglige hensyn og beklager nærmest at de samtidig er nødt til å innordne seg et 
folkehøyskolesystem med morgensamling, programkvelder, s-grupper og fellesmøter. "You can't 
win them all", siterte Kåre Grytli ofte, men jeg tror vi vinner en hel del. Nettopp i denne 
sammenheng er det at 1985/86 er så interessant å trekke inn. Det er ting i lufta i år som varsler om 
noe nytt og uhyre positivt. Hva mener jeg med nytt? Jeg mener gammelt-nytt. 1969 nytt. 
 
Kombinasjonen: Jobb - moro - vennskap. Vanligvis kommer disse tendensene mot slutten av 
skoleåret. I år har de vært der fra starten. Blåøyd optimisme fra min side? Muligens. La oss krysse 
fingrene og håpe. Ikke bare for i år, men at det er en tendens for kommende tider. 
Når dette blir lest vil sikkert en del av dere spørre seg selv: Hva med oss? Hvorfor blir ikke vi nevnt? 
Var vi ikke noe verdt? Selvsagt var dere noe verdt. Jeg kunne skrevet en ny Forsythe-saga om 
hvert årskull, men skal en beskrive en 15 års forandring på Skjeberg må en først og fremst betrakte 
ytterpunktene. Jeg sitter med en guffen følelse av overfladisk slurv etter disse linjene, men da dette 
ikke skal være noen ny utgave av Koranen får det holde for denne gang. 
 

 



Referat fra klubbmøte 7. november 2018 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus   
Program:  Ole Trapness – foredrag om HELFO    
Tilstede:  70,5 %  
Referent:  Søren Pyntlund 
 
 
President byder velkommen: 
Ole Trapness er gjest og vil fortelle om HELFO 
21 eller 22 november medlemsutviklingsmøte  
Takk til Arne Nilsen for riktig fint innlegg i SA – flott arbeide! 
Arne tar med videokamera neste gang og oppfordrer medlemmene til å stå frem foran 
kamera.  

 
Kveldens foredrag:  
Ole Trapness, seksjonssjef i HELFO Kontroll. I 2009 
ble Helseøkonomiforvaltningen, HELFO, som blant 
annet dekker legemiddelrefusjoner, refusjoner til 
primærhelsetjenesten og private avtalespesialister, 
flyttet fra NAV til Helsedirektoratet.  
 
HELFO forvalter ca. 34,7 milliarder kroner årlig 
gjennom direkte oppgjør til behandlere, 
leverandører og tjenesteytere, samt individuell 
refusjon av utgifter til blant annet legemidler, 
tannhelse og helsetjenester i utlandet. I tillegg har 
HELFO ansvar for ordningen med fastlegebytte og 
europeisk helsetrygdkort. 
 
 

 
Årlig får HELFO:  
579.000 antall telefonhenvendelser. 
422.000 antall henvendelse for bytte av fastlege  
 
Henvendelsene håndteres av ca. 530 ansatte i HELFO 
 
Hovedområder – refusjoner av utgifter til helsetjenester 

- Pasientbehandling – 22 mia kr 
- Utgifter til legemidler 12 mia kr 

 
Nettsider:  
Helfo.no ->1,7 millioner besøk i 2017 
Helsenorge.no -> 19 millioner besøk i 2017 
 
HELFO's nye kontorstruktur medfører en utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo. Fra 
og med 2021 forventes det alene 6 kontorer: Fredrikstad, Tønsberg, Sola, Ørsta og Mo i 
Rana og Kirkenes 



 
Organisering i HELFO 
 

• HELFO kommunikasjon og servicetjenester 

• HELFO saksbehandling og utbetaling 

• HELFO Kontroll 

• HELFO virksomhetstjenester 
 
Målbilder og strategi for HELFO: 

• Vi gjør hverdagen enklere for brukerne 

• Vi er en åpen offensiv organisasjon 
 
HELFO jobber mye med digitalisering. Planen for HELFO's «Digitaliseringsprogrammet» 
er at 80% av alt manuell jobb innenfor 3 år skal bli automatisert. 
 
Refusjoner og tilbakebetalinger foregår i det vesentligste elektronisk ut fra forhånd 
definerte objektive kriterier. Systemet bygger på tillit. Men som alle andre systemer kan 
dette misbrukes. I mediene er det i blant artikler og tv-programmer hvor leger anklages for 
juks. Ole og hans team hos HELFO utfører målrettet kontroller rettet mot de personer hvor 
de vurderer risikoen er størst risiko for både beviste og ubeviste feil. Kontrollene bygger på 
grundig analysearbeider og overvåkning.  
 
Det kan være vanskelig å avdekke svindel og ikke minst å få en person dømt for svindel. 
Hovedregelen er at alt behandling skal være medisinsk begrunnet.  
 
HELFOs virkemiddelpyramide 
 

• Anmeldelse – 6 leger 

• Tap av retten til legevirksomhet – 5 leger 

• Tilbakekrevd beløp - 38 mio kr 

• Pålegg om endring av praksis – 194 leger 

• Individuelle saker 
 
Tilslutt i foredraget fortalte Ole om en aktuell sak i dagens aviser om en lokal lege som ble 
dømt for juks. Saken er nå avsluttet og legen fikk 3 års fengsel og krav om tilbakebetaling 
på 4,7 mio kr. 
 
Presidenten takket Ole for et bra og interessant foredrag.   
 
     
 



Referat fra klubbmøte 14. november 2018. 

Møtested: Skjeberg rådhus    
Program: 3. runde i Quizmesterskapet og 3. min   
Tilstede: 78,4 %   
Referent: Per Halvorsen 

 

Møtt i andre klubber: I tradisjonell tro møtte Skjeberg Rotary opp ved Borge Rotary`s 

tradisjonelle rakfisklag, syv herrer var tilstrekkelig til å vinne bestemansklubben og motta 

trofeet som bevis.  

Jørgen informerte om julefesten. I år blir den på en 

onsdag, dvs. på en vanlig møtedag. Han oppfordret 

alle til å ta med skikkelige gevinster og et av målene 

er at samtlige skal vinne i utlodningen og anmodet 

medlemmene å stille med gevinster. 

Dagens 3 minutter var 

ved Per Christian 

Solberg.  

Per Christian fortalte om sitt besøk i Baskerland, nærmere 

bestemt et oppegående kloster ca. 2 ½ time fra Bilbao. Her 

kunne man følge munkene under deres daglige rutiner. 

Munkene tilhørte Benediktiner ordenen og salmer og tale 

foregikk på latin. Baskerland kan anbefales både på grunn av 

sin vakre natur, gode kjøkken og ikke minst gode viner. Det 

lille hotellet i tilknytning til klosteret serverte aldeles nydelig 

mat, noe som Per Christian forsto da det viste seg at 

restauranten hadde en Michelin stjerne. 

Dagens program var Quiz men klubbens eminente Quiz General Hans Erik. 

Dagens røde tråd var Sarpsborg. Som vanlig et sterkt engasjement fra klubbens 

medlemmer. Trøsten var at om man ikke kan, så lærte mann. 

Seieren gikk til lag B med 14 poeng. Seierherren vil bli kåret etter at alle quiz-rundene er 

unnagjort og da venter det en gedigen premie ifølge Kai B. 



 

 

Referat fra klubbmøte 21. november 2018. 
Møtested: Skjeberg rådhus    
Program: Rotary Foundation v/ Per Frode   
Møtt i andre klubber:  
Gjester:  Tilstede: 73,0 % 
Fødselsdager:   
Referent: Arne Nielsen 
 
 

Først til dagsorden:  
 

• Noen små rettelser og tilføyelser til quizen vi hadde i forrige klubbmøte, ved QuizMaster 
Hans Erik Pedersen. 
 

• Dagens tre-minutter ved Jørgen Winsvold 
som presenterte noen humoristiske underligheter 
fra avisene til stor glede fra forsamlingen. 

• Invitasjon fra Tune Rotaryklubb som inviterer 
til spennende klubbmøter om Borregaard’s 
historie og om Viken ved en av prosjektlederne.  
 
 
 
Dagens tema var Rotary Foundation og ble gjennomgått a Per 
Frode Rismark: 
 

• Doing good in the world. 

• Et av målene er å tilstrebe Rotary’s mål via Rotary Foundation. 

• Et annet mål er å bidra til fred i verden via Rotary Peace 
Centers. 

• District Grant støtter lokale aktiviteter lokalt og internasjonalt.  

• Les mer på www.rotary.com/grants 

• Polio-prosjektet er fremdeles det største og til nå har man 
vaksinert 430 millioner barn. 

 

• Det enkelte medlem kan også innbetale direkte til RF og få skattefritak. 
 
Viktige bankkontonumre: 
 

• 1645.15.66524 - TRF Annual Fund Norsk Rotary Forum med skattefritak. 

• 5082.06.72736 - TRF Polio Plus, Norsk Rotary Forum med skattefritak. 

• 6021.07.19736 - TRF uten skattefritak. 
 
 
Vi bør snart ha en kandidat eller to til neste års RYLA. En ungdom mellom 18 og 20. Det 
er i mars på Oscarsborg utenfor Drøbak. Medlemmene oppfordres til å fremme kandidater. 
 
Neste møte er med Per Bergerud som snakker om VM i orientering i Østfold 2019. 
 



Referat fra klubbmøte 28 november 2018. 
Møtested: Skjeberg rådhus    
Program: VM i orientering 2019 v /Per Bregerud   
Gjester:  Ole Jørgen Hommeren 
Tilstede: 81,8 % 
Fødselsdager: Per Inge 26/11  
Referent: Morten Pehrsen 
 
Presidenten åpnet møtet og ønsket to gjester velkommen; Ole Jørgen Hommeren og kveldens 
foredragsholder (og kjendis) Per Bergerud. Klubbens RYLA kandidat ble deretter presentert; 
André Lilleng Karlsen (23 år) som studerer til Mastergrad i økonomi og ledelse. Han er bosatt i 
Kvastebyen.  
 

Kjell Lunde introduserte Per Bergerud med noen 
bevingede ord om hans meritter fra hoppbakken. 
Tema for kvelden var imidlertid planleggingen av VM i 
orientering 2019 i Østfold. Dette kommer til å bli 
første og eneste VM i Østfold kunne Bergerud fortelle 
(før Viken overtar). Arrangementet har fått statsstøtte 
og god støtte fra kultur-departementet, 
fylkeskommune og kommuner i Østfold. Sarpsborg 
kommune er vertskommunen. Bra økonomisk støtte 
også fra industrien men det er plass til flere! Ingen 
store bidragsytere så langt.  
 
SOL, Varteig Orientering og Trøsken IL er noen av de 
lokale orienteringsklubbene som ”eier” arrangementet 
sammen med andre orienteringsklubber fra Østfold. 
Det er en stor organisasjon med kun en fast ansatt, 
Per Bergerud som er daglig leder. Organisasjonen er 
delt i 6 ansvarsområder: Publikumsløp (skal 

arrangeres hver dag), Sport WC/VM, Arena, Kultur, Markedsføring/kommunikasjon og Økonomi. 
Miljø er også viktig og organisasjonen har tett samarbeid med Norsk Gjenvinning. Noen 
nøkkeltall: 350 utøvere fra 50 nasjoner, 6.000 til 10.000 publikum til finalene, TV-sendinger til 
minst 90 land, 500 frivillige funksjonærer hver konkurransedag og 43 kvadratmeter med nye 
kart.  
 
Visjonen er klar. Dette skal bli tidenes beste orienterings-VM med unike opplevelser, god 
synlighet, spennende konkurranser og innovative arrangement. Det skal samtidig være fokus på 
orientering i alle skoler i Østfold i tillegg til aktiviteter for bedrift og publikum. Folkehelsa skal 
være med sammen med sunn, god og kortreist mat fra Østfold!  
 
Programmet varer fra 12. til 17. august. Det satses på parkering og adkomst nær arenaer. Ved 
grisete vær tar plan B høyde for flest mulig over på buss. Ambisjon er at dette skal bli en 
folkefest med underholdning underveis til arena, musikk og moro. På Sarpsborg torg skal det 
være konsert og medaljeseremonier.  
Gjester: Kongefamilien har varslet at de deltar på en av konkurransedagene! 
 
Bergerud var ansvarlig for skiskytter-VM i Holmenkollen i fjor med 40.000 tilskuere som hadde 
et adskillelig høyere stress/risikonivå enn VM i orientering. Arrangementet har uten tvil fått en 
daglig leder med solid og bred erfaring som sammen med mange frivillige dugnadsarbeidere 
borger for ubetinget suksess! 
 
De av medlemmene som ønsker mer detaljert informasjon eller ønsker å melde seg som frivillig 
under konkurransedagene, ble anbefalt å gå inn på arrangementets hjemmeside: 
www.woc2019.no 



Mimresiden 

 

REFERAT FRA KLUBBMØTET 23.11.88 

MØte leder: Presidenten 

TILSTEDE: 21 medlemmer 

Geburtsdager: Karl Erik 

Carl Wilhelm var på plass igjen etter sitt sykefravær og ble 

Ønsket spesielt velkommen. Han takket for det, og for hilsener 

og besøk han hadde fått fra Klubben tidligere. 

Det meste av kvelden ble viet forholdene rundt Klubbens 

samarbeid med Søndre Skjeberg Sanitetsforening, når det gjelder 

vårt møtested, Alfheim. Thor Otto, Roy, Steinar K. og Bjørn W. 

fikk sitt mandat i klubbmøte 20. april i år. De har hatt 

innledende møte med Sanitetsforeningen, en tildragelse som, som 

seg hør og bør, avløp i det aller hyggeligste klima og beste 

samarbeidsånd. Noe av æren for dette ble gitt til Roy's deilige 

wienerbrød, Steinars fortreffelige evne til å bygge bru over 

lumske sluk av grunnleggende uenighet som bare er gjemt av tynt 

tåkelag. 

 

Saken kan gjøres uhyre komplisert, hva den trolig faktisk også 

er. Enkelte forsøkte også å forenkle den, i retning av: 

Skal samarbeidet med Sanitetsforeningen fortsatt baseres på den 

skriftlige leiekontrakt partene har med Skjeberg kommune og 

samarbeidsavtale mellom partene, eller skal man gi seg inn på 

forhandlinger om investeringer, vedlikeholdskostnader og 

driftskostnader som p.t. synes å være i ferd med å komme i gang. 

Vår gruppe har fortsatt vår fulle tillit og følger opp saken med 

våre venninner i Sanitetsforeningen. 

 

HK 

 

Guvernør Anton Skulberg FRAMMØTEREGLER 

 

Under mine klubbesøk er det fra enkelte klubber blitt hevdet at 

reglene for frammøte praktiseres forskjellig i klubbene. Fra ett 

hold ble det sagt at i enkelte klubber er det nok å ringe til 

presidenten eller sekretæren og si fra at man ikke kan komme for 

å få frammøte. Det er ikke nevnt noen navn verken på personer 

eller klubber. Jeg ser det ikke som en oppgave å drive noen form 

for etterforskning. Det vil verken være formålstjenlig eller 

nødvendig. 

På den andre siden synes jeg ikke at det vil være riktig å 

overse saken når spørsmålet er reist. 

Vi er i den heldige situasjonen at vi har faste og klare regler 

for hvordan frammøte skal føres. Et avtrykk av reglene legges 

ved dette månedsbrevet, og jeg regner med at klubbene vil følge 

bestemmelsene fullt ut. Det er til fordel for alle parter at 

reglene blir fulgt. Da står vi likt i konkurransen om best mulig 

frammøte, og ingen behøver å føle seg urettferdig forbigått 

eller mistenkt for ikke å følge reglene. 



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte november 

 

Rotarybesøk på Lande skole 
 

Noe som er veldig fint med å være medlem av Skjeberg Rotaryklubb er når vi engasjerer oss i 

aktiviteter utenfor klubben. Ikke minst når det gjelder ungdom.  

 

Her er vi på besøk hos en fantastisk gjeng med 12-åringer ved Lande Skole i Sarpsborg. De har 

engasjert seg i et prosjekt ved navn First Lego League. I dette prosjektet skal de finne seg et tema 

å forske på, de skal bygge en robot som skal utføre en rekke utgaver og styres ved hjelp av 

dataprogrammering. Og de skal fremføre en presentasjon av hvordan de har gjennomført 

prosjektet. I tillegg skal de konkurrere med en rekke andre skoler om hvem som hadde det beste 

prosjektet og gjennomføringen.  

 

Temaet de valgte var dyrking av mat i verdensrommet slik at de som befinner seg på romstasjoner 

kan få ferske grønnsaker i stedet for mat fra tuber og poser. Det å ha en levende plante å pusle 

med gir dessuten en del psykososiale fordeler, forteller prosjektgjengen som har kontaktet en 

rekke forskningsinstitusjoner for å få mer kunnskap for å løse prosjektet. Men før konkurransen må 

man ha en generalprøve og få tilbakemelding fra et publikum. Og da stilte tre karer fra Skjeberg 

Rotaryklubb opp som "prøvekaniner". Det var faktisk kjempegøy og veldig engasjerende. Kanskje 

noe å tenke på for klubben vår som et prosjekt å støtte for neste år! Vi sier Heia SLA SARP, som 

gjengen kalte seg! 

Arne N 

Kai Brandstorp Arne S Nielsen Per Sundby 

Per Brevik Hans Erik Pedersen Thor Otto Trapness 

Jens Grønnerød Morten Pehrsen Kåre Vastveit 

Einar Gundersen Per Frode Rismark Jens Henrik Westberg 

Per Halvorsen Per Chr. Solberg Jørgen Winsvold 

Ole Kr. Laengen Rolf J Strand Thor Ørseng 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 

66,6 70,5 73,0 79,5   

7/11 14/11 21/11 28/11 Snitt 

70,5 78,4 73,0 81,8 79,5 




