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Omdømme-komitéen i en Rotaryklubb har som 
oppgave å drive ekstern informasjonsvirksomhet for å 
gjøre virksomheten til Rotary kjent for publikum. Dette 
gjør vi gjennom flere kanaler som Facebook, klubbens 
egne websider og ved å sende notiser og artikler til de 
lokale mediene. Men også internt driver vi 
informasjonsvirksomhet gjennom vårt mangeårige 
Månedsbrev som du nå sitter og leser. Dette er et 
fantastisk godt verktøy for å sikre at alle medlemmene 
vet hva som skjer og har skjedd i klubben. Selv om 
Skjeberg Rotaryklubb er nesten helt uovertruffen når 
det gjelder oppmøte-prosent, så hender det jo at et og 
annet medlem dessverre ikke får deltatt på et møte. 
Kanskje man er på ferie, er forpliktet på annet sted 
eller på et viktig jobboppdrag. 
  
Noen av våre medlemmer er også borte over lengre 
tid av forskjellige årsaker, men fortsetter å motta 
månedsbrevet og har således fremdeles en 
kjærkommen tilknytning til klubben og gamle 
klubbkamerater. 
  
Da undertegnede fikk oppdraget som leder av 
omdømme-komitéen for inneværende Rotary-år var 
han nok litt høy og mørk – og nordnorsk – i sitt 
ambisjonsnivå. Idéen var å samle komitéen til et møte 
hvert kvartal og – om mulig – oppnå et presseoppslag 
hver måned. Opp som en løve og ned som en 
skinnfell. Vi nådde aldri disse målene, bortsett fra å 
opprettholde en fantastisk kontinuitet for vårt unike 
månedsbrev – takket være vår alles entusiastiske og 
klubbens hoff-fotograf – Per Brevik. 
  
Dog, fikk vi inn et par-tre innslag i lokalavisen – da 
helst som leserinnlegg, men ikke som nyhetssak. Vi 
fikk opp aktiviteten på Facebook og vi fikk oppdatert 
våre websider. Og, da vi hadde vårt andre komité-
møte oppdaget vi at komitéens møtefrekvens var øket 
med 100 % i forhold til forrige Rotary-år. Det var da 
noe. Vi har invitert pressen til å delta i møter som 
kunne ha offentlig interesse, som f.eks. møtet om VM 
i orientering som går av stabelen i Østfold i sommer, 
med Sarpsborg som utgangspunkt. Men pressen 
dukket ikke opp. Vi har sendt en rekke saker til SA – 
notiser med bilder om både dette og hint - nå sist om 
vår dugnad i Hafslund-alléen, men uten at man 
spanderte trykksverte på oss. 
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Møteprogram: 
 

Juni  

05.6 Ink. President Per Inge 
12.6 Stenbruddet i Ullerøy v/ Lars O Klavestad 

19.6 Årsfest for klubbens medlemmer (Rådhuset) 

26.6 Protokolloverrekkelser 

 
Noe av den manglende presse-interessen har vi 
kompensert med bruk av Facebook. 
 
 Noe av utfordringen med å få presse-omtale ligger nok i 
at SA ikke virker særlig opptatt av å dekke foreningslivet 
om det ikke dreier seg om offentlige arrangementer som 
trekker mye publikum. Det er jo også forståelig at de 
forsøker å favne brede grupper av leserne. Av den grunn 
må kanskje klubben finne noen fremtidige prosjekter som 
er mer publikumsrettede og «spektakulære». 

Arne S 

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 Mobil: 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 8.mai 2019 
 
Møtested:  Front alléen ved Hafslund Hovedgård. 
Program:  Dugnad Hafslund alléen 
Gjester:  Tufan Yurt 
Fødselsdag:  Morten Pehrsen 29.april 
Tilstede:  57.1 %  
Referent:  Morten Pehrsen 

Årets dugnad var å rydde ferdig ved brofestet der den første broen over Glomma ved 
Sarpsborg ble bygget. På̊ 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 front 
alléen over Jomfrudammen og over til Hafslundsøy og derfra veien opp til Huken til 
Opsund ferjested (ref. Jim).  

Årets arbeide var å felle trærne ved brohodet slik at Jomfrudammen og restene av 
broen ute i elveløpet ble mer synlig, trille ut jord til planering av området, lage stien 
ned til brofestet, fjerne stener og klippe kratt. Hauger med jord og sand var allerede 
tilkjørt av Jim som ledet arbeidet med stor profesjon. Det var en effektiv gjeng som 
sto på og etterhvert som vi tok et lite overblikk, kunne vi ane konturen av den gamle 
broen. Etter halvgått tid begynte hungeren etter den tradisjonelle rømmegrøten med 
rød saft til å melde seg. Imidlertid svirret det rykter om at det ikke ble noen 
rømmegrøt i år. Noen hadde glemt å bestille rømmegrøten!? Første gang i Skjeberg 
Rotary's historie var det noen som hvisket. Skuffelsen var stor! 

Det ble i stedet et kort møte med presidenten. Dagens gjest, Tufan Yurt, ble ønsket 
velkommen. Tufan kom noe forsinket til dugnaden med følgende uttalelse: 
Medlemmene i Skjeberg Rotary er sannsynligvis de eneste i hele Sarpsborg som vet 
hvor front alléen til Hafslund Hovedgård er!  

Presidenten påtok seg ansvaret for rømmegrøten da han hadde glemt å ”instruere” 
leder for Fest-og Kameratskaps-komitéen. Men som han unnskyldte seg med: Årets 
komitéledere gjør likevel ikke som jeg sier ☺  Som plaster på såret ble det lovet at 
det skulle serveres rømmegrøt på neste medlemsmøte. Presidenten hadde også 
med seg forsterkninger i tilfelle håndgemeng (Frøya - en 14 mnd. gammel Grand 
Danois).   

Været var bra, litt kjølig til mai å være, men sol fra klar himmel.  
Vi ble ønsket vel hjem kl. 19:45. 

 

 

 



Referat fra klubbmøte 15. mai 2019 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus   
Program:  Quiz 4. runde 
Fødselsdag:   Ole Enger 
Møtt i andre klubber:   Ingen  
Tilstede:   78,4 %  
Referent:   Søren Pyntlund 
 
Presidenten bød velkommen.  
 
Jim Johansen ble takket for god innsats for foreningens dugnad på Hafslundalléen. 
 
Skjeberg Rotary har inngått en 2 årlig sponsoravtale for en 10 åring jente i Thailand. 
 
Hans Kristian Guslund takket foreningens medlemmer for oppmøte hos Johansen Monument 
huggeri. Han skulle særlig takke medlemmene fra Vigdis. Hun syntes det var veldig bra med 
mange spørsmål og stor interesse for bedriften. Hans Kristian opplyste at Fredrik K.B utstiller på 
Galleri Semmingsen på Tjuvholmen i mai og juni. 
 
Årsfesten er den 21.06 på Borregaard Golfklubb 
 
Etter innledningen startet Quiz som med høy stemme ble ledet av Hans Erik i likhet med tidligere. 
Vi er nå fått 162 spørsmål de siste 2 årene. Imponerende av Hans Erik! Der ble kjempet hårdt for å 
finne de riktige svarende som denne gang gjaldt kunnskap om byer i Norge og utlandet.  
 
Etter 4 runder ble stillingen samlet:  

1. plass lag B – 60 Points 
2. plass lag C – 54 Points  
3. plass lag D – 53 Points 
4. plass lag F – 51 Points 
5. plass lag E – 50 Points 
6. plass lag A – 48 Points 

 
Vi gratulerer til vinnerlaget som viste imponerende innsats hele veien med stor kunnskap om både 
viktige og uviktige ting. Foreningens medlemmer synes enstemmig at klubbmøte med Quiz er 
morsomt.  
 
Hele quiz-arkivet ligger på vår internside. 
 
Vi takker Hans Erik for innsatsen med Quizen.  
Til slutt fikk vi servert veldig bra rømmegrøt og saft til medlemmenes store fornøyelse.  

 



 

 

Referat fra klubbmøte 22. mai 2019 
 
Møtested:  Skjeberg rådhus   
Program: Vår representant på Ryla dette år, Andrea Lilleng Karlsen. 

Fødselsdag: Ingen  

Møtt i andre klubber: Ingen 
Tilstede:   63,2 %  
Referent:   Per Christian Solberg. 
 

Kurset ble holdt på Oscarsborg festning i Drøbak.  Alle 
deltakerne ble fraktet ut til festningen på en felles fergetur, 
noe som gjorde at man raskt ble kjent med hverandre. 
 
Programmet startet med foredrag av den lokale ordføreren, 
Haktor Slåke.  Han gav et innblikk i utviklingsmulighetene for 
området han var ordfører for. 
 
Siden presenterte Distrikts Guvernøren Rotary og kurs-
deltakerne ble presentert for hverandre.  Dag Rynolds fra 
«SmartUseGlobal» presenterte et aktuelt tema i tiden: 
«Delingsøkonomi.» Nordmenn er de i verden som kaster 
mest. Ideen er å lage utleiesteder slik at ting kan være i 
økonomien lengst mulig. Ole Sepajærvi presenterte et 
program for å visualisere mål, problemer, årsaken til 
problemet og løsningen.  Etter presentasjonen skulle 

deltakerne anvende metoden i gruppa.  Chebal Kassab foredro om viktigheten av   initiativ, 
bli mer synlig og ikke være redd forandringer.  Anikken Svaberg snakket om viktige 
aspekter ved godt lederskap. Skal man lede andre er det avgjørende med god selvinnsikt. 
Det er forskjell på å være en god leder og å være sjef.  Rune Semundseth delte tanker om 
hvordan medarbeiderne kan oppleve arbeidsglede.  En leder bør ha gode verdier og være 
et godt medmenneske.  Filosof Henrik Syse bidro med filosofiske refleksjoner om 
digitalisering og etikk.  Digitaliseringen kan være et godt hjelpemiddel, men med feil bruk 
kan den bli skadelig. 
 
Lørdagen ble avsluttet med refleksjon om dagens program. Det var festmiddag og utdeling 
av kursbevis.  
 
Søndag ble gruppearbeidet presentert.  Andrea hadde opplevd en rød tråd gjennom alt 
som ble formidlet: Viktigheten av verdier! 
 
Siden var det besøk av prorektor ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet.  Universitetet ønsker å være en framtidsrettet institusjon med fokus på miljø. 
Aiman Shagura fortalte fra sitt eget liv. Familien hadde det svært vanskelig økonomisk i 
hans oppvekst. Han tilbød seg å ta småjobber og involverte også søsknene sine. Han 
reiste etterhvert til England og tok utdanning der.  Aiman er svært opptatt av å få 
flyktninger i arbeid. Han arbeider med å koble flyktninger til arbeidsgivere.   
 
Helgen ble avsluttet med omvisning på Oscarsborg.  



Referat fra klubbmøte 29. mai 2019 
 
Møtested:  Hafslund Hovedgård  
Program: "Ut i det blå" 

Fødselsdag: Per Sundby 25/5 

Møtt i andre klubber: Ingen 
Tilstede:   72,2 % 
Referent:   Per Halvorsen 
 

Dagens emne ut i det blå. Møtested ved Hafslund Hovedgård. Alle var spente på 

hvor ferden ville ende, men her var ingen buss……. Etter en rask spasertur er vi 

fremme. Hafslund Hovedgård 

Vi ble behørig guidet gjennom stedets historie av vår 

eminente gaid Sissel. 

Stedet har aner tilbake til bronsealderen, vi kan studere 3000 

år gamle helleristninger og gravhauger fra Kristi tid. 

Som så ofte var det energien fra elv og fossefall årsak til at 

utlendinger etablerte seg i Norge. Så også på Hafslund fra 

1600 tallet da den danske forretningsmannen Otte Bildt 

etablerte seg og startet byggingen av Hafslund Hovedgård.  

I tiden fremover har eierskapet vært i det øvre siktet, hvor 

gjestene hørte til fyrster og kongehus. I 1758 brant 

hovedbygningen ned men bygget sto frem som enda 

staseligere etter gjenoppbyggingen i 1761. I de siste årene frem til 1815 ble stedet 

drevet av Maren Juel på en fremragende måte. 

I 1896 ble eiendommen kjøpt av Aktieselskabet Hafslund og fossekraften har alltid 

vært en bærebjelke i deres industrielle virksomhet. Etter flere års forfall fikk Hafslund 

Hovedgård i 1935 og de nærmeste årene en omfattende restaurering av hovedbygg, 

driftsbygninger og park. 

Vi er alle takknemlige for at Hafslund har påtatt seg å verne om denne staselige 

bygningen i vårt nærområde. 

 

 

 



Mimresiden 
 

 

NOTAT FRA ÅRSFESTEN 1988/89 

 

(Avholdt lørdag 3. juni istedenfor onsdag 31. mai) 

Festarena: OL-Mats meget pene kantine på Kampenes industriområde. 

Festleder: Per-Erik 

Tilstede: Olav Eriksen og Leif K. Haugan, æresgjester. 

Øivind Kjølberg, nytt medlem i Skjeberg Rotary Klubb. 27 medlemmer. 

 

De fleste medbrakte hyggelig selskap i form av koner, osv. 

Stemningen var passe høy allerede fra starten av. Velkomsthilsen 

v/presidenten, årsrapport for 1988189 ved sekretær Thorbjørn Knape, 

presentasjon av neste års styre ved visepresident Jørgen, nemlig: 

 

President: Jørgen Winsvold 

Visepresident: Kåre Vastveit 

Sekretær: Jan Nilsen 

Kasserer: Jens Henrik Westberg 

Festkomiteformann/Styremedlem: Oddvar Strandvik 

 

Visepresidenten ga det forpliktende 'valgløfte" å gjøre sitt beste i sitt 

Rotaryår, normalt pleier det å holde. Spesielt ble damene lovet stor 

oppmerksomhet. Også etter stemningen senere på kvelden å dømme bør trolig 

problemstillingen kvinner eller ikke kvinner i Rotary revurderes i. vår 

klubb. Det ser ut til å være en markert utvikling på gang. Det bør være 

klart at presidenter og nye medlemmer har kun enkeltstemme i spørsmålet. 

I Leif K. Haugans sikre regi ble så en ny "Haugianer' født idet Øivind 

Kjølberg ble tatt opp som nytt medlem i klubben. 

Etter et tilbakeblikk og noen øyekast framover v/Presidenten, betydelige 

mengder prima reker med hvitvin, meget underholdende taler for våre 

uunnværlige damer og ikke minst for de guddommelige, men noe plagede 

herrer (v/henholdsvis Terje C. og Kirsten B. Petterson), kunne Roger 

avslutte et vellykket måltid med en innføring i kunsten å rense reker, 

muligens noe sent, i rekens kjønnsliv, osv. 

 

Etterpå var det dans.......avbrutt av festkomitéens kaffe og kaker og 

ispedd meningsutveksling og kontakt på forskjellige plan. 

Takk til festkomitéen for vellykket årsfest og til Odd Lande for velvillig 

"leie" av velegnede lokaler. 

 

HK 



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte mai 

 

8/5 15/5 22/5 29/5 Snitt 

57,1 78,4 63,2 72,2 67,7  

 

 

 
 
 

Åge Rishøy, Sarpsborg Rotaryklubb holder 17. mai talen ved Olavsstatuen 2017 
 

Sangkoret Varden under paraplyene 
 

Kai Brandstorp Hans Erik Pedersen 

Per Brevik        Morten Pehrsen 

Einar Gundersen Per Sundby 

Per Halvorsen Thor Otto Trapness 

Lasse B Lundgaard  

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 67,7  


