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Tunge tider! 
 
Kona og jeg har gått mange turer i skog og 
mark, også i disse korona tider. Vi finner 
steiner med maling og med teksten: 
 «Alt skal bli bra igjen». Ja vi får tro det. 
 
Rotaryklubben har blitt digital, og smittefri. 
Jeg selv har hatt hjemmekontor i syv uker 
nå. Det røyner på. Savner kolleger og 
sosiale treff. Økonomien, kronekursen, 
arbeids-ledigheten, frykten og usikkerheten.  
Men «Alt skal bli bra igjen» 
 
Men vi har det bra her i Norge. Vi får være 
takknemlige for det. Vi har vår frihet til å gå 
ut., ta bilen og kjøre en tur. Har familien i 
Frankrike for tiden. De får gå ut i hagen, 
men ikke lenger. 
 
Men det verste er at vi ikke får treffe 
barnebarna. 
 
Mye er annerledes for Rotary også. Ryla for 
eksempel, blir jo ikke noe av i år. 
Heller ikke klubbens prosjekter, men "vi står 
han av» som de sier der i Nord når stormen 
blåser som verst 
 
Ja, og «Alt skal bli bra igjen», Husk det. 

Øystein 
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Møteprogram: 
 

Mai  

6/5 Videomøte 

13/5 Dugnad Hafslundalléen 

20/5 Møtefri 

27/5 Videomøte m/Quiz 
 

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

Styret: 
President: Rune Larsen 
Innk. President: Rune Larsen 
Sekretær: Arne S Nielsen 
Kasserer: Per Frode Rismark 
Past President: Einar Gundersen 
Styremedlem: Per Halvorsen 

Månedsbrevkomité: 
Per Brevik – Kai Brandstorp – Ivar Haug - Søren 
Pyntlund – Rolf Jul Strand 
 
Stoff til månedsbrevet: 
Per Brevik Løkenveien 17 
1743 Klavestadhaugen Mobil: 913 67 848 

e-post: perbrevik46@gmail.com   
www.skjeberg.rotary.no   
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Referat fra klubbmøte 1. april 2020 
 
Møtested:    Videomøte    
Program:     
Gjester:   Ingen  
Fødselsdag: Jørgen W. 29.3, Per L. 28.3 
Møtt i andre klubber: Arne S. N, videomøte med Oslo Vest R.K. 31.3 
Tilstede:   17 pålogget  
Referent:   Ivar Haug 
 
 
President Rune ønsket de 17 påloggede velkommen til nok et videomøte. Det var ikke satt 
opp noen spesiell agenda for møtet. 
 
Sekretær kunne fortelle at han hadde vært med på et videomøte med Oslo Vest R.K. hvor de 
sågar hadde hatt foredragsholder og hvor temaet var et vannprosjekt i Israel. En av 
møtedeltakerne var til og med pålogget fra Haifi i Israel. 
 
Når det gjelder tidligere forslag om inntektsbringende tiltak i form av å organisere 
vakttjeneste på hytter på Karlsøyene og Grimsøya, anbefalte Thor Otto T. at vi la prosjektet 
på is inntil Corona-situasjonen var over. I tillegg er det vel først og fremst vinterstid at dette er 
spesielt aktuelt. 
 
Kai B. hadde hatt kontakt med Viggo Andersen (Temareiser) om en mulig konsert i Skjeberg 
kirke etter at de hadde kjøpt et Steinway flygel. Vi kan evt. stå som medarrangør. Ideen 
overlates til Prosjektkomiteen v/Morten P. 
Thor Otto T. hadde lest siste boka om kronprinsesse Märtha og gav sterke anbefalinger om å 
lese den. 
 
Arne S. N. kunne fortelle at programvaren Zoom (som vi benytter) hadde hatt en fantastisk 
omsetningsvekst. Per S. kunne skryte av å ha initiert et videomøte med familien vha. Zoom. 
Morten P. kunne fortelle om problemer i Security ved en reise til Sydney på grunn av en 
flaggstang for Skjeberg RK. som ble oppfattet som et stikkvåpen. 
Kai B. hadde hatt problemer med en Gaffa tape i håndbagasjen ved ankomst til Dubai. 
Ellers munnet møtet ut med prat om løst og fast uten at referenten brukte energi på å få 
dette med i referatet. 
 
Presidenten orienterte om at videomøtene ikke teller som ordinære møter og av den grunn 
påvirkes heller ikke fremmøteprosenten av disse møtene. 
 
Til slutt ønsket alle hverandre god påske og ser frem til neste videomøte etter påske. 
 



Referat fra klubbmøte 15. april 2020 
 
Møtested:  Videomøte 
Fødselsdag:  Svein Arne Bergh 9/4, Hans Erik Pedersen 15/4 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Gjester:   Medlemmer fra Welshpool via video 
Tilstede:   17 medlemmer  
Referent:   Søren Pyntlund 
 
 
Presidenten ønsket velkommen presist kl. 19.00 via videomøte. I dag var 17 medlemmer 
med på videomøte. Presidenten håper at vi kan få fler med her. Hvis det er tekniske 
problemer som ikke gjør det mulig å logge på, så kan dere ta kontakt med Arne eller andre 
medlemmer.  
 
Lasse har gjennomgått programmet frem mot sommeren. Vanlig program er avlyst ut april 
som følge Covid-19, herunder ut i det blå. Det blir videomøter resten av Rotaryåret. Den  
13. mai dugnad i Hafslundsalléen, 20. mai møtefri og 27. mai Quiz. 
 
Presidenten oppfordrer alle til at gå inn på www.rotary.org, da der ligger mye interessant 
på nettet. Rune opplyste at Disaster Response Fund er reist på forsiden og gir kreditt til 
klubben ved donasjon.  
 
3 medlemmer Welshpool Rotary Club logget på vårt videomøte. Det var veldig hyggelig å 
se Ian, Chris og Gwynn fra vår vennskapsklubb. Medlemmene i Welshpool ga oss en 
oppdatering av Covid-19 i deres hjemby. Welshpool var ikke spesielt ramt men vanskelig å 
få pålitelige statistikker i forhold til omfanget i Welshpool.  
 
Arne fortalte at han er blitt intervjuet om Rotary i Norden. Han forbereder kommende 
Rotary-år og planer som kommende assisterende guvernør i vår distrikt.  Målet for Arne er 
20% medlemsrekruttering, 20 % Rotary fundasjons og 20% andel av kvinner. Arne blir 
innkommende president i 2021.  
 
Rune hadde til slutt en 3 minutter med tema: «Enhver adferd har en positiv intensjon» som 
han minnet seg selv om da det var ganske irriterende ikke å kunne dra på hytta på 
Nesbyen. Rune mener alt hva vi gjør har en positiv intensjon. Vi ønsker alltid gjøre det 
beste for oss selv. Det gir en god følelse å spise god mat selv om det kan føre til negative 
effekter.. Per Løkkevik mente dog at Rune skal være glad for at han enkelt holder vekten 

😊 

 
Presidenten avsluttet og takket for bra møte.  
 

about:blank


Referat fra klubbmøte 22. april 2020 
 
Møtested:    Videomøte      
Gjester:   Hilde Hansen og Cato Haug 
Fødselsdag: Kjell Lunde 16/4 
Tilstede:   13 medlemmer  
Referent:   Per Brevik 
 
Denne gangen var det lagt opp til "kaffemøte" fra kl. 18.30 der de ivrigste satt og 
pratet om løst og fast. Noen hjemme og noen på hytta med en kopp kaffe. 
 
President Rune kom som vanlig inn presis kl. 19.00 etter at vi hadde sett en liten 
videosnutt om Rotary og RF og hva de gjør i disse Corona-tider for å hjelpe de som 
trenger det mest. 
 
Rune refererte fra styremøte om at sommerfesten er avlyst og flyttet til høsten. 
 
Liste over forslag til nye medlemmer ajourføres av Stein og sendes ut til høring blant 
medlemmene. 
 
Noen endringer i møteprogrammene blir det, følg med på websiden etter hvert. 
 
Denne gangen hadde vi fått besøk av to gjester; Cato Holm og Hilde Hansen. 
 
Cato er kollega av Rune i Visma, og ga oss en grundig innføring i sitt arbeid som 
besto av å selge regelverk til kommuner, skoler og helsevesen for å gjøre 
arbeidsdagen lettere. Det er en masse regler og forskrifter som må følges og spesielt 
i disse tider. Siden han nå sitter i hjemmekontor, er det ikke like lett å overtale 
kundene til å kjøpe produktet, man savner den personlige kontakten ved slike 
forhandlinger. Nå ringer han ca. 50 om dagen og får kanskje "napp" på 1 til 5. 
Sitat: "Det hadde vært mye enklere å selge munnbind i dag" 
 
Hilde Hansen er ass. Rektor ved Halden vgs. og er kunde hos Cato. Hun fortalte om 
hvordan hverdagen i skolen er blitt totalt endret den siste tiden. Etter en full aktivitet i 
mars, er det nå blitt en tom skole, med noen unntak av renhold og noen elever som 
må hente noe på skolen. Enkelte elever som har et omsorgsbehov, har hatt tilbud om 
en halv dag med en lærer.  
 
Skolen har brukt "Teams", et videoverktøy, i 2 år og slapp noen form for opplæring 
når det ble et allment verktøy til hjemmeundervisning. Her kan elever og lærere 
chatte, dele filer, videoer osv.  
 
I yrkesfag er det spesielle behov som må dekkes. Der har lærerne laget et opplegg 
der elevene må planlegge og lage f.eks. et søppelstativ. Etter at tegninger og 
materialister er godkjent, kjører læreren ut til eleven med verktøy og materialer slik at 
eleven kan jobbe hjemmefra.  
 
Vi takker begge gjestene våre for et meget informativt foredrag og honnør til 
President Rune som aldri går tom for idéer. Vi gleder oss til neste møte. 



Referat fra klubbmøte 29. april 2020 
 
Møtested:    Videomøte        
Fødselsdag: Morten Pehrson 29/4 
Tilstede:   11 medlemmer  
Referent:   Per Brevik 
 
Igjen var det "kaffeprat fra 18.30 og presis kl. 19.00 kunne President Rune åpne videomøte 
med en liten filmsnutt om RF og hva Rotary gjør internasjonalt. Mye å hente fra Rotary's 
websider både nasjonalt og internasjonalt. Han viste oss også et utklipp fra Rotary Norden 
der vaksineprosjektet til Jarlsberg RK ble nevnt med både tekst og bilder. (se sistesia). 
 
Denne gangen var det ikke noe spesielt program, men deltakerne fikk anledning til å fortelle 
litt om sin hjemme-situasjon i denne korona-tiden.  
 
Arne holdt på med en terrasse og var mye opptatt av sin nye Rotaryoppgave som 
innkommende AG fra 1. juli. 
 
Per B kom med en artikkel i Teknisk Ukeblad om et internasjonalt prosjekt med å bruke den 
tynne hinna i egget som et meget effektivt plaster på vanskelige sår. Et prosjekt som vår 
venn Tufan fra Norelia fortalte om på et møte i fjor. Ellers er det bra å ha Biltema når det skal 
repareres gamle takrenner. Den nye standarden passer ikke til 40 år gamle hus! 
 
Hans Erik så veldig nyklipt ut takket være konas frisøregenskaper. Nok å gjøre på en gård 
og savner spaser-klubben. Var veldig fornøyd etter en legesjekk på Kalnes. 
 
Jens Henrik bor på en gård og der var det nok å henge fingrene i. Savner også sin spaser-
klubb, det er ikke det samme å gå alene. 
 
Kai har vært ivrig på sykkel, 3,3 mil er veldig bra. Litt ulovlig også med kvistbrenning og 
opprydding rundt huset. Fikk også lov til å besøke hytta i Sverige etter en god forklaring på 
grensa. 
 
Ivar bor på Hytta på Karlsøya og blir vel der hele sommeren. Bruker mye av tida til å studere 
humler, og følger nøye med på fuglelivet i kassene sine.  
 
Per L (nå også med skjegg) synes ordningen med videomøter var helt topp. Hans nye 
prosjekt var å dyrke poteter på verandaen etter "bøtteprinsippet". Dvs. høste poteter uten å 
ødelegge riset. Vi fikk også en utførlig forklaring på hva han har gått igjennom det siste året. 
Det begynte med en lammelse i benet som viste seg å komme fra en eller flere 
hjernesvulster i hodet. En utrolig historie om en som aldri gir opp og har et fantastisk humør 
å gå på vilje. Stemmen var også blitt mye bedre etter å ha tettet et lite hull i halsen. Helt 
utrolig Per. Lykke til videre! 

 
Per S går tur med kona hver dag i Kalnes-skogen og savner litt golfspill. 
 
Per Inge har det bare bra, men lite å gjøre i jobben. Har tatt noen oppdateringskurs 
og vært på hytta og noen sykkelturer. 
 
Tor L lar Humla suse og nyter hverdagen. Har lagt nye tre-heller på terrassen og 
bygd fuglekasse med et byggesett. 
 
Rune har vært i full jobb i Dikeveien i 6 uker, men nå blir det hjemmekontor også her. 
Hadde en hilsen fra Thor Otto som er i form og har mye å gjøre. 



Mimresiden april 
 

 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 18.04 1990.  

MØTELEDER:  Presidenten 

MEDLEMMER: 2 4 

GJESTER:  Reidar Sanne 

MØTT I ANDRE KLUBBER: 

FØDSELSDAGER: Thor Andersen, Svein A. Bergh 

MELDINGER/FRA ALMANAKKEN: Distriktsamling 25.05 Danmarks-tur 08.-10. 

Takkebrev fra Rådgivningskontoret for pensjonister, - takker for et 

økonomisk tilskudd på kr. 500,-. 

REFERENT:  Jan-Robert Larsen 

 

REFERAT FRA DAGENS PROGRAM: 

Thor Otto meddelte at han hadde fått en uformell henvendelse fra en ansatt 

ved Fylkeskonservatorens kontor med forespørsel om Skjeberg Rotaryklubb 

fortsatt var interessert i å gjøre noe med området rundt 

"BJØRNSTADSKIPET". Dersom Skjeberg Rotaryklubb fortsatt var interessert i 

dette arbeidet, kunne fylkeskonservatoren stille noen midler til rådighet. 

Thor Otto foreslo at SAMFUNNSKOMITEEN tok direkte kontakt med Fylkes-

konservatorens kontor. 

 

Oddvar Strandvik tok opp spørsmålet om klubbens medlemmer på turnus en 

gang i måneden, da fortrinnsvis onsdagen før sanitetsforeningen hadde sitt 

møte, skulle støvsuge gulvet i møtelokalet. Responsen var noe blandet. 

Christian W. skulle påta seg den første støvsugingsrunden med håp om at 

andre i klubben kunne følge opp. 

Gudmund Helle sa at han hadde kontakter med sanitetsforeningen som holdt 

til i Borgenveien på Hafslund om leie av lokaler til Rotarymøtene våre. 

Sanitetsforeningen var villig til å leie ut møtelokalet til klubben vår 

uten å sette spesielle vilkår. Noen medlemmer i klubben mente at vi ikke 

uten videre kunne forlate det møtelokalet vi nå har, men at det nye 

tilbudet var av såpass interesse at styret burde ta kontakt med den 

aktuelle sanitetsforeningen. Presidenten ga lovnader og forsikringer om at 

styret skulle ta de nødvendige kontakter. 

Før forsamlingen fikk slippe løs sitt snakketøy (pratemøte) orienterte 

festkomiteen om årsfesten fredag den 27. april kl. 18.3o som avholdes i 

Borg Bryggeriers festlokale "Svaleskiva". 

 

Antrekk: Pent, veltrimmet 

Meny: Spekemat, øl, eggerøre og loff 

Pris: Kr. 125,- pr. pers. 

Musikk: Medbragt 

Praten fortsatte på tradisjonelt vis en halv time til før møtet ble hevet. 

 

100 % fremmøte i april: 

Svein Å. Berg, Ragnar Faale, Jens Grønnerød, Gudmund Helle, Odd Lande, 

Roger Johannesen, Kåre Jørgensen, Asbjørn Løkkeberg, Per Løkkevik, Ivar 

Molteberg, Jan Nilsen, Oddvar Strandvik, Per Tonstad, Thor Otto Trapness, 

Kåre Vastveit Oddvar Wevling, Chr. Wilhelmsen, Jørgen Winsvold, Øivind 

Kjølberg. 



Sistesia   Statistikken 

100 % fremmøte på videomøter i april 

 

 

 

 
Klipp fra Rotary Norden og en sak som er aktuelt for vår klubb. 

Stikket må fornyes 
 

Nærmere 500 lørdags-handlende fikk et lite stikk i armen da fem Rotaryklubber Vestfold gikk sammen om 
«Den Store Revaksinasjonsdagen» 26. oktober på kjøpesenteret Farmandstredet i Tønsberg. For det er 

ikke nok å ha blitt vaksinert som barn. Mange fikk samtidig bedre kjennskap til Rotary. 
 

Det siste året har det i TV, aviser og i radio vært mye snakk om behovet for revaksinering av voksne. De 
fleste av oss ble vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt som barn. Men dessverre er 
det slik at disse vaksinene ikke gir beskyttelse livet ut, slik de aller fleste av oss har trodd. 
Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at alle voksne tar vaksiner mot disse fire sykdommene hvert 
tiende år. 
 
Hvorfor er dette viktig? 
 
Vaksinering har to viktige oppgaver, for det første å beskytte den enkelte mot å få sykdommen, og for det andre 
å opprettholde en høy grad av beskyttelse mot disse sykdommene i befolkningen, kalt flokkbeskyttelse eller 
flokkimmunitet. «Du blir ikke smittet hvis alle omkring deg er vaksinert». I tråd med Folkehelseinstituttets 
anbefaling gikk fem Rotaryklubber i Tønsberg-området - Færder, Nøtterøy, 
Sem, Tønsberg og Jarlsberg RK - sammen om å gjennomføre «Den Store Revaksinasjonsdagen» for voksne på 
det store kjøpesenteret Farmandstredet sentralt i Tønsberg. Det var en åpen dag med tilbud til alle om å bli 
revaksinert med påfyllingsvaksinen Boostrix Polio mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Vaksinen ble satt i 
overarmen av erfarne helsesykepleiere og i trygge omgivelser med 
leger til stede hele tiden. Alle som fikk vaksinen ble registrert i vårt nasjonale vaksinasjonsregister, SYSVAK. Et 
prosjekt i god Rotaryånd. Prosjektet profilerte også Rotary's store engasjement og arbeid for å utrydde 
polioviruset fra jordens overflate. Inntil dette viruset er utryddet helt må vi fortsette å vaksinere oss - også i 
Norge. På «Den Store Revaksinasjonsdagen» i Tønsberg ble vaksinen gitt gratis til 
de 200 første, deretter kostet det 300 kroner, hvilket var selvkost. Nærmere 30 Rotarianere i røde T-skjorter 
med «End Polio Now» på brystet og «Vaksiner deg med Rotary» på ryggen sto ved alle innganger til senteret. De 
motiverte og informerte om muligheten til å få 
vaksine. I tillegg til alle som ble vaksinert var det mange flere som ble oppmerksom på behovet for å 
revaksinere seg, og svært mange ble også bedre kjent med Rotary og det positive Rotary står for. Alt i alt et 
strålende omdømmeprosjekt for organisasjonen. Vi har sett på dette som et pilotprosjekt i Rotary og ønsket er 
at andre klubber både i vårt distrikt og ellers i landet vil følge vårt eksempel. Vi i Tønsberg-distriktet er allerede 
i gang med å planlegge en ny «Den Store Revaksinasjonsdagen» i Tønsberg på Verdens poliodag i 2020. 
Vi er også i gang med å lage en prosjektbeskrivelse og prosedyresamling av prosjektet som andre klubber kan 
benytte. Den vil selvsagt bli tilgjengelig for alle klubber som måtte ønske det.  
 
Tekst og foto: Tore Gjelsås, Jarlsberg RK 
 

Kai Brandstorp Rune Larsen 

Per Brevik        Per Løkkevik 

Ivar Haug Arne S Nielsen 

Brynjulv Kjenstad Per Sundby 

  

4/3 11/3 18/3 25/3 Snitt 

72,7 72,3 40,0 48,0 58,3 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. 

55,9 78,0 72,2 75,6 69,7 76,5 63,6 

Mars April Mai Juni Snitt Snitt 19-20 

58,3 ------     


