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TRF komiteen har i år også fått en deltager på 
RYLA kurs som er et fint bidrag fra Rotary til 
ungdom. Dette har i flere år vært givende for de 
som har deltatt og for klubbens medlemmer er 
dette motivasjon til å gi ungdom denne mulighet.  
I år har RYLA vært arrangert på Oscarsborg 
festning og vi gleder oss til å høre hva Andrea 
Lileng Karlsen har å fortelle om sin erfaring og 
opplevelse fra dette.  
 
Vi bør fortsette med det å gi muligheter som er litt 
av vårt mål i Rotary.  
Trf's fondets motto: DOING GOOD IN THE 
WORLD 
Med utgangspunkt i Paul Harris sitt yrkesetiske 
og sosiale formål med Rotary hadde 
organisasjonen fra starten klare mål med sin 
virksomhet med fokus på samfunnstjeneste, 
lokalt og internasjonalt. Dette skapte et behov for 
å kunne organisere finansiell støtte. Et viktig trinn 
i Rotary sin historie var derfor opprettelsen av 
Rotaryfondet i 1917.  
Rotaryfondet vokste med årene til å bli et kraftig 
finansielt fundament i Rotary sitt arbeid for å 
støtte ungdom i utdannelse, internasjonal 
kontakt, lokale og globale samfunnsprosjekter 
gjennom et stort antall aktiviteter som etter hvert 
har hjulpet millioner mennesker.  
16 millioner frivillige timer blir  
brukt hvert år til prosjekter etc.  
TRF både lokalt og globalt 
Det som er viktig er at gjennom TRF ser vi en 
verden hvor mennesker forener og tar skritt for å 
skape varig forandring - over hele verden, i våre 
lokalsamfunn og i oss selv. 
 TRF er en ikke-for-profitt organisasjon som 
utelukkende støttes av frivillige bidrag fra 
rotarianere, gjennom rotaryklubben eller 
individuelt, og fra venner av fondet som deler 
rotarianeres visjon om en bedre verden. TRF 
defineres ofte også som NGO (non 
governamental organization). (Forts…..) 
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Møteprogram: 
 

Mai  

01.5 Møtefri 
08.5 Dugnad Hafslund alléen 

15.5 Quiz 4. runde, vinnerlaget kåres 

22.5 RYLA deltager forteller 

29.5 "Ut i det blå" 

 
 

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/


Hvordan kan vi rotarianere individuelt eller gjennom sin klubb bidra:  
• Individuell avtalegiro kan ordnes ved å fylle ut skjema som lastes ned fra rotary.no (eller fra  

klubbens sekretær).  

Noen av oss i Skjeberg Rotaryklubb gir ca. kr 50 pr mnd. Som trekkes automatisk som gir 
skattefradrag 

• Innbetaling av minimum 500 kroner pr. kalenderår gir også skattefradrag og bidrar dessuten til din 
klubbs samlede innsats til Rotaryfondet.  

Andre innbetalinger som gir skattefradrag kan f. eks. også være   

Samlet innbetaling fra klubben til Annual Fund – med skattefradrag  
Samlet innbetaling fra klubbene til Polio Plus - med skattefradrag  
Klubben setter opp en liste over alle medlemmer, med navn og 11-sifret fødselsnummer.  
Mer informasjon finnes på www.rotary.no under fanen: The Rotary Foundation  
 
Det som er sikkert er at alle de pengene vi gir kommer frem til de prosjekter som blir satt i gang i Rotary 
regi. Oppfordrer klubbens medlemmer til å ta avtalegiro på kr. 50,- pr mnd.  
 
Per F Rismark 
TRF komiteen 2018/2019 
 

 
PROSJEKT PARKBENKER 
 
Da jeg tiltrådte som president hadde jeg ambisjoner om å utrette noe konkret, ikke bare seile 
gjennom perioden som møteleder. Til min store glede fortsatte prosjektet med merking av kirkene, 
og Skjebergdalen kapell får nå sitt infoskilt. 
 
Jeg lanserte tidlig et prosjekt hvor klubben skulle gå til anskaffelse av et antall parkbenker 
som skulle plasseres ut forskjellige steder hvor det var mye folk. Et hovedpoeng med disse 
benkene var at de var fremstilt av resirkulert plast (hver benk tilsvarer over 2 tusen 
plastflasker), og ved siden av at klubben ble synlig gjennom et enkelt infoskilt ville vi også 
markere oss som en «grønn» klubb, helt i tidens ånd. 
 
I forbindelse med budsjettbehandlingen i august i fjor ble det vedtatt å sette av opptil 50 tusen til 
formålet. Referatene fra peismøtene viste også at det var et solid flertall for prosjektet, og jeg 
trodde faktisk at dette nå skulle gjennomføres. 
Så kom det en innsigelse fra prosjektkomiteen, som motsatte seg dette, idet de foreslo å i stedet 
satse på benker av betong og treverk, og dessuten ville plassere ut disse på et bestemt område 
ved Børtevann. De foregrep også begivenhetene ved å lage muntlige avtaler med grunneierne. 
I styremøte den 1.april ble det vedtatt at prosjektet med benker av resirkulert plast skulle 
gjennomføres, og jeg sendte da en innkjøpsordre til lederen av prosjektkomiteen. 
Dette ble blankt avvist av prosjektkomiteen, og det hele kulminerte med en melding fra lederen om 
at han trakk seg med umiddelbar virkning. Dette er meget beklagelig og også meget uvanlig. 
Nå synes jeg dette har gått for langt, og utviklingen står ikke på noen måte i forhold til sakens 
fakta. Vårt største aktivum er imidlertid det gode klubbmiljøet, og jeg ser her potensiale for at 
denne saken kan virke negativ, stikk imot hva som var intensjonen med prosjektet. 
 
Som president kunne jeg antakelig bare kjøre på og fullføre prosjektet slik jeg ønsket, men 
med muligheten for at det kan skape splid og urolighet i klubben, velger jeg å skrinlegge 
hele benkeprosjektet. Jeg beklager den vendingen saken har tatt, men legger prestisjen 
vekk, - klubbmiljøet har første prioritet. 
 
Skjeberg, 25.april 2019 
 
Einar A. Hals Gundersen 
President i Skjeberg Rotaryklubb 
 



Referat fra klubbmøte 3. april 2019 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus   
Program:  Innovasjon Norge, avdeling Østfold Hans Marius Brandstorp 

Fødselsdag: Per Løkkevik 28/3 og Lasse Lundgaard 3/4 
Tilstede:  66,7 %  
Referent:  Søren Pyntlund 
 
Per Magnussen bad velkommen da presidenten er sykemeldt.  
 

Kveldens foredragsholder ble presentert av Kai. Hans Marius Brandstorp 
stilte opp med veldig kort varsel pga. programendringer. Det setter vi stor 
pris på.  
 
Hans Marius er seniorrådgiver hos Innovasjon Norge, avdeling Østfold. Han 
har jobbet der i 5-6 år.  
 
Innovasjon Norge ble stiftet i 2003. Hans Martin Vikdal har i starten av 2019 
tatt over som daglig leder etter Anita Krohn Traaseth. Selskapet har omtrent 
700 ansatte, kontorer i alle landets fylker og i store deler av verden. 
Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å 
realisere verdiskapende næringsutvikling over hele landet. 

 
Innovasjon Norge har listet opp følgende delmål:  
 
Delmål 1 

• Flere gode grundere  

• Økt risikokapital 
 
Delmål 2 

• Flere vekstkraftige bedrifter  

• Økt eksport 
 
Delmål 3 

• Flere innovative næringsmiljøer 

• Råd som setter spor 
 
 
Organisasjonens formål er å fremme lønnsom bedrifts og samfunnsøkonomisk næringsutvikling i 
Norge ved at Innovasjon Norge hjelper bedrifter med kompetanse, rådgivning, profilering, nettverk, 
finansiering. 
 
Fokus fra organisasjonen er delt opp i 6 mulighetsområder:  
 

• Kreativ næring og reiseliv 

• Smarte samfunn 

• Havrommet 

• Bioøkonomi 

• Ren energi 

• Helse og velferd 
 
Innovasjon Norge avholder ulike arrangementer, bl.a.:  



• Kompetanseprogram i Østfold  

• Fram Industri 4.0 – internet of things, lean og automatisering 

• Go global: export seminar, global entrepreneurship training 
 
Selskapet hjelper til med finansiering for å styrke konkuranseevnen for 
Innovative utviklingsprosjekter herunder kommersialisering og skalering 
 
Effekten av støtten fra Innovasjon Norge er  

• Risikoavlastning gjennom tilskudd 

• Likviditetstilførsel gjennom lån 

• Eller en kombinasjon 
 
Når Innovasjon Norge skal beslutte hvorvidt en ny ansøkning skal godkjennes vurderes dette etter:  
  

• Innovasjonshøyde  

• Markedspotensial 

• Lønnsom vekst 

• Verdiskapning i Norge 

• Utløsende effekt 

• Gjennomføringsevne 
 
Primært søker de løsninger som gir verdiskapning i Norge og som  

• Skal utprøves i pilot eller som demonstrasjonsanlegg 

• Kan skaleres og tas ut i markedet 

• Har internasjonal konkurransekraft 

• Er bedre for miljøet enn dagens teknologi 

• Kan begrunne og tallfeste hvorfor løsningen er bedre for miljøet. 
 
Innenfor landbruksektoren gjelder egne regler, hvor kravene for finansiering primært er 
dokumentasjon av at prosjektet er lønnsomt.  
 
Hans Marius presenterte sist i foredraget ulike kundehistorier som har fått støtte fra Innovasjon Norge 
i utviklingsfasen.  
 
Særlig spennende var det å høre om lokale bedrifter i Østfold.  
 
Vi hørte bl.a. om følgende bedrifter men det er klart at Innovasjon Norge er mye mer end disse 
eksempler: 
 
I Askim har TX Guardian AS, Biobag AS fått støtte for å videreutvikle erstatter gummikuler med 
biokuler på kunstgressbaner. 
 
Klatring på grensen AS i Halden har fått støtte i planleggingsfasen, som nå er en av Skandinavias 
største klatreparker. 
 
Nutcracker Solutions AS i Jar har fått støtte til å utvikle en ny gressmatte som gjør at sportsarenaer 
raskt kan konvertere store idrettsarenaer til konsertarena via modulbasert gressmatte montert på 
areagulvet.  
 
Norilia AS har fått støtte til å utvikle et aktiv plaster fra eggehinnen som får kroniske sår til å gro.  
 
Medlemmene hadde mange spørsmål og gode kommentarer til Hans Marius. 
 
Per Magnussen takket til slutt Hans Marius for et bra og veldig interessant foredrag.  



Referat fra klubbmøte 10. april 2019 

Møtested: Skjeberg Rådhus 

Program: Borgen sykehjem v/ Kristin Westberg 

Tilstede: 78,4 %  

Fødselsdager: Svein A Bergh 9/4, Hans Erik 15/4, Kjell L 16/4 

Referent: Per Halvorsen 

I Presidentens fravær ble møtet ledet av påtroppende Per Inge Magnusen. 

 

Dagens foredragsholder er teamleder ved 

Borgen Sykehjem. Tema for dagen var 

demens og kommunikasjon. Antall 

demente i Norge øker og er i dag ca. 8000 

hvorav ca. 800 i Sarpsborg. Ca. 60 % bor 

hjemme. Av de som bor på sykehjem er ca. 

80 % demente. Demens er en 

fellesbetegnelse på flere forskjellige 

hjernesykdommer. Sykdommen utvikler 

seg over tid og er ofte aldersrelatert. En 

god medisin er å være aktiv, gjerne 

utfordre hjernen med nye oppgaver.  

Innen kategorien demens, utgjør Alzheimer 

ca. 60 %. Vaskulær demens 20-25 %, 

Lewy-legeme demens 10-20 %, 

frontatemporal demens som ofte forveksles 

med Parkinson, i tillegg til noen andre 

årsaker. 

 

Symptomer er: Svikt i hukommelsen, Forvirring, Språkproblemer, Endring i adferd 

I dag finnes det ingen helbredende behandling. Det finnes 4 demensmedisiner som har 

en viss effekt på enkelte pasienter. 

Det viktige for den demente er miljøtiltak og støttebehandling. Dette er viktig i 

demensomsorgen. 

Et vellykket samspill påvirkes av pleierens adferd, hvordan den demente blir møtt, og de 

fysiske omgivelsene. 

Det offentlige har store utfordringer innen dette feltet i framtiden. Dette gjelder ikke bare 

med pasienten, men også mot de pårørende. 

Vi takker for et flott foredrag om et emne som flere av klubbens medlemmer har vært og 

er involvert i. 



Referat fra klubbmøte 24. april 2019 

Møtested: Johansen Monument huggeri AS 

Program: Bedriftsbesøk 

Tilstede: 57,1 % 

Gjester:  Tufan Yurt og Kristoffer Selvik 

Fødselsdager: Hans Erik Pedersen, 15/4 Kjell Lunde 16/4 (75 år) 

Referent:  Arne S R Nielsen 

Bedriftsbesøk hos Johansen Monument huggeri AS. 

 

Johansen Monumenthuggeri AS ble etablert i 1946 og er et tradisjonsrikt 

steinhuggeri med 16 ansatte. Grunnet en bevisst holdning til bevaring av 

et gammelt håndverk kombinert med ny teknologi, påtar de seg mange 

forskjellige oppdrag. Medarbeiderne har en bred og lang erfaring innen 

steinhuggerfaget og restaurering av stein. 

 

Bedriften ledes i dag av Vigdis Johansen som også var en utmerket 

guide med stor fortellerevne og glede. 

 

Monument huggeriet leverer et bredt produktspekter av egenproduserte gravsteiner som alle kan 

tilpasses individuelle ønsker, og montering av disse på kirkegård. 

 

Men kanskje mer fremtredende er huggeriets kunsthåndverksproduksjon. De leverer 

produksjonstjenester innen skulptur- og utsmykkingsprosjekter, bygningsstein og mye annet. 

Gjennom et tett samarbeid med både nasjonale og internasjonale billedhuggere kan kunstnere 

leie plass og utstyr for å arbeide selv, eller om ønskelig blir hele jobben utført av de ansatte 

stenhuggerne etter kunstnernes modeller og tegninger. Bedriften i Skjeberg bidrar gjennom hele 

prosessen fra konstruksjon, bestilling av blokk og til montering. De leverer også tilpassede sokler 

til f.eks. bronseskulpturer til en rekke norske og utenlandske billedkunstnere. 

 

Da Skjeberg Rotaryklubb var på besøk fikk vi se en rekke kunstverk under produksjon, også der 

billedhuggeren hadde leid plass for å arbeide videre på de verkene der stenhuggerne først hadde 

gjort grovarbeidet. Det er likevel imponerende å se hvor langt stenhuggerne kan føre 

kunstverkene før kunstneren overtar for den endelige finpussen. Ofte gjør stenhuggerne opptil  

80 % av jobben før kunstneren overtar. 

 

Det var blant annet Johansen Monumenthuggeri AS som produserte alle de 50 offisielle 

monumentene etter 22. juli-terroren. Ikke alle kommunene takket ja til monumentene, men valgte 

andre markeringer. Et av disse monumentene står fremdeles på huggeriet. 

 

Vi fikk også se et monument som skal settes opp i Kulåsparken på et senere tidspunkt. Det 

forestiller en tømmerhogger. 

 



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte april 

 

3/4 10/4 24/4 Snitt 

66,7 78,4 57,1 67,4  

 

 

 
 
Skjeberg Rotary Årets dugnad i frontalléen ved Hafslund Hovedgård. 
 
Årets arbeide er å rydde ferdig ved brofestet der den første broen over Glomma ved Sarpsborg ble 
bygget. På den tiden var det umulig å bygge en bro over Glommas hovedløp, men det var mulig å 
bygge en bro over Bakkelven. Broen går fra frontalleen over Jomfrudammen og over til Hafslundsøy 
og derfra veien opp til Huken til Opsund ferjested. Skissen under viser hvordan broen antagelig så 
ut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Årets dugnad er å felle trærne ved brohodet 
slik at Jomfrudammen og restene av broen 
ute i elveløpet blir mer synlig. 
 
Vi trenger 2 mann med motorsager som 
møter opp kl.18,00. Det øvrige arbeide som 
starter til vanlig tid er: Trille ut jord til 
planering og slette ut området, barke stien 
ned til brofestet, fjerne stener som stikker 
opp, klippe kratt og rydde i området. Ta med 
litt håndredskap som spader, skuffer, river og 
lange sakser. Jord og bark er på plass. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kai Brandstorp Per Halvorsen Rolf Jul Strand 

Per Brevik        Rune Larsen Kåre Vastveit 

Jens B Grønnerød Tor Lystad Jens H Westberg 

Hans Kr. Guslund Arne Nielsen Jørgen Winsvold 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni 

66,6 70,5 73,0 79,5 68,1 69,5 73,9 72,6 67,4   

Kanalen 
 


