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Som leder av programkomiteen, ser jeg nå 
tilbake på to tredjedeler av inneværende 
Rotary-år.  Programmet gikk litt tregt i 
starten, men har tatt seg opp. Dette skjedde 
blant annet på grunn av nyttig informasjon fra 
fjorårets komité. De kom med mange forslag 
til møteprogram. Et slikt samarbeid mellom 
avtroppende og påtroppende komité er 
veldig verdifullt. Jeg vil også takke Hans-Erik 
som var villig til å lage fire nye quiz-kvelder.  
 
Det er kommet mange nye innspill til 
møteprogrammet fra klubbens øvrige 
medlemmer. Presidenten har innført "3 
minutter", som ser ut til å fungere bra.  
 
Vi har store ressurser i egen klubb og trenger 
ikke gå langt for å få mange fine foredrag.  
Vi har ikke hatt så mange bedriftsbesøk i år, 
men det blir flere etter hvert.  
I tillegg skal vi "ut i det blå".  
 
Jeg har vært så heldig å få lede en fantastisk 
komité. Jeg har aldri fått nei fra noen når jeg 
har bedt om hjelp, og de har kommet med 
mange forslag til gode programinnslag.  
Fortsatt har jeg en lang liste over forslag til 
møteprogram som mine etterfølgere kan 
overta for Rotary-året 20-21.  
 
Håper vi kan glede dere med et godt program 
også resten av året! 
 
Hilsen Lasse 
(leder av programkomitéen) 
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Møteprogram: 
 

Mars  

4/3 Økonomimøte.  
Hvordan kan klubben tjene mer penger 

11/3 Peismøter 

18/3 Evaluering av peismøtene 

25/3 Etablererservice Østfold v/ Markus Sandvik 

 
 

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   

mailto:e-post:%20pebpost@c2i.net
http://www.skjeberg.rotary.no/


Referat fra torskeaften fredag 7. februar 2020. 
 
Møtested:  SFK Klubbhus, Kurland. 
Gjester:  Marie og Svein Arne Berg og Bodil Lied. 
Fødselsdag:  Per Brevik 1. februar. 
Antall tilstede:  36.  Møteprosenten: 60.6 % 
Referent:  Rolf Jul Strand. 
 
Stedfortredende president, Rune Larsen ønsket velkommen til bords, spesielt våre gjester. 
Han opplyste at neste møte blir med guvernøren, Jutta Bachmann. 
Siden det var torskeaften, redegjorde han alt om torskens anatomi. 
Og siden Charles Dickens ble født på denne dag, 7. februar 1812, passet det med et vers 
han har skrevet. 
Deretter ble ordet og den videre ledelse gitt til festkomiteens leder Per Halvorsen. 
Rødvinen som var satt på bordene var utplukket av klubbens vinspesialist, Thor Otto 
Trapness, Den italienske Barbera Dalba 2018 og New Zelands Matua 2018. Det var også 
anledning til å nyte øl og akevitt.  
Nytrukken torsk med rogn og lever, samt grønnsaker og poteter, tilberedt av Ugo Codiglia 
smakte fortreffelig. 
Under middagen bidro medlemmene med mange muntre fiskehistorier. 
Etter middagen ble det satt fram Konjakk og Baileys samt kransekake og konfekt. 
En vellykket aften hvor praten gikk rundt bordene fram til avslutning ved 23-tiden. 
 
Den mangeårige tradisjonelle Ost og Vin aften ble dette år erstattet med Torskeaften, en 
forsøksordning eller permanent? Referenten synes dette var en meget god erstatning, og 
ønsker at denne blir permanent i årene fremover.   

 

 

Bildecollagene har 

Vi fått av 

Marie Bergh 



Referat fra klubbmøte 12. februar 2020. 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Gjester:  DG Jutta Bachmann 
Fødselsdag:  Jan Willy 10/2  
Møtt i andre klubber: Ingen 
Møteprosenten:  84,8 % 
Referent:  Per Brevik 
 

Denne kvelden var det dekket småbord der medlemmene satt 
og ventet spent på hva vår DG Jutta Bachmann ville fortelle 
oss. Da hun åpnet sitt foredrag med saks og et stykke papir, 
ante vi uråd, men det viste seg at Guvernøren hadde en 
overraskelse i kunsten origami! Et flott Rotaryhjul med riktig 
antall tagger og eiker tryllet hun fram etter et par kjappe klipp 
med saksen. Meget imponerende! Begrunnelsen forsto vi 
snart da det ble spørsmål om hva 24 tagger og 6 eiker 
symboliserte, og jammen hadde hun premie til den som hadde 
rett svar. 
 
Jutta er en meget velutdannet og allsidig person som bl.a. 
fransk- og engelsklærer, studert biologi og har en doktorgrad i 

genetikk fra universitet i Tübingen. Hun reiser rundt med konsulenttjenester innen 
biologi og medisin i hele verden, og de siste årene har hun tatt på seg oppgaver som 
jobbspesialist og rådgiver for norske ungdommer og unge flyktninger. 
 
Jutta holdt et meget interessant foredrag om Rotary's mange muligheter og om sin 
datter Rebecca, som også er en meget god ambassadør fot Rotary og har som 
fortjent fått en PHF for sitt engasjement. 
 
Det er mange interessante muligheter som medlemmene kan benytte seg av innen 
Rotary Fellowships. Har du en hobby, så finnes det sikkert en Rotarygjeng som gjør 
det samme. Rotary Club Locator er et søkeverktøy som finner en klubb i nærheten av 
der du er når du er ute og reiser. For deg som vil treffe andre klubber på internett, 
finnes det "Rotary e-klubber".  
 
Vi takker Jutta for et meget inspirerende foredrag og ønsker henne lykke til med sitt 
engasjement for Rotary. 
 



Referat fra klubbmøte 19. februar 2020. 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Gjester:  Quiz nr. 3 
Fødselsdag:  Ingen 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Møteprosenten:  69,7 % 
Referent:  Per Brevik 
 
Pres. Rune åpnet møtet med å minne oss om at det er fortsatt ønskelig at vi tar med 
venner og kjente på møtene våre. 
 
Jørgen hadde vært i kjelleren der vi har et lite lager og kunne fortelle at der var det 
mye vann! Først reagerte vi vel på "vann i kjelleren og høyvann ved rådhuset". Det 
viste seg at vi har en del kartonger med "Rotaryvann" som ligger igjen etter salget 
vårt av vann til inntekt for klubben. Vi bør vel kvitte oss med det. 
 
Sekretær Arne viste oss en liten video om hva Rotary står for, og oppfordret 
medlemmene til å bruke internett litt mer for å benytte seg av de mulighetene vi har 
der. Bl.a. noen nyttige "apper" som "Club Locator" der vi kan finne opplysninger om 
alle klubbene i hele verden. Kjekt å ha hvis man er på reise og vil finne nærmeste 
Rotaryklubb. 
 
En egen app for Rotary Norden der vi kan lese alle utgavene på telefon eller 
nettbrett. 
 
På vår hyggelige påminnelse vi får av Arne hver onsdag, kan vi også se på 
aktivitetskalenderen og programoversikten for klubben. 
 
Dersom vi ønsker å kjøpe Rotary-effekter, er det et nettsted: Eggen Press Trading 
som tilbyr et stort utvalg, men husk at det tilkommer frakt ved små bestillinger! 
 
Kveldens quiz var ikke av det letteste slaget, men gruppene gjorde så godt de kunne 
og med tre "vinnere" med 15 poeng, to på 13 og en på 11 av 21 oppnåelige, må vi 
vel si at innsatsen var godkjent. 

 
Med litt tid til overs, hadde Jens B Grønnerød en artig 
opplevelse fra graving på gården. Der oppdaget han et 
gammelt vannrør laget av tre som hadde ligget i bakken i 
over hundre år og som var bemerkelsesverdig godt bevart. 
Grunnen var vel at det lå i leire og uten tilgang til luft. Jens 
hadde mye å fortelle rundt dette funnet og han skulle ta 
godt vare på det og sette det i "garasjen" der vi har noen av 
våre sommermøter hos Anna og Jens. Han hadde også et 
gammelt skriv der opplysninger om denne gamle 
rørledningen var nevnt. Artig og meget interessant. 
 
Takk til Jens. 



Referat fra klubbmøte 26. februar 2020 
 
Møtested:    Slåttland, Rudskogen  
Program: Bedriftsbesøk hos Slåttland   
Gjester:   Ingen  
Fødselsdag: Rune L. 22.2, Herleik R. 27.2 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Tilstede:   39.4 %  
Referent:   Ivar Haug 
 
 
Under fung. presidents fravær hadde sekr. Arne S. N. fått ansvaret for klubben. CFO Marthe 

Haneborg sørget for bedriftspresentasjonen med bistand av 
styreleder Sigurd Slåttland. 
Marthe er også president i Rakkestad Rotaryklubb og hun viste 
oss et produkt som klubben lager og selger for å skaffe seg 
inntekter, nemlig Insekthotell. 
 
Bedriften ble etablert av Sigurd Slåttland «i en potetkjeller» 
med 3 ansatte i 1987. De bygget nytt bygg i Rakkestad i 1993 
men flyttet i 2013 inn i et nytt stort bygg på Rudskogen hvor det 
i dag jobber ca. 60 personer. 
 
Bedriften består av fire virksomhetsområder: Energy (mye olje- 
og gassrelatert), Marine (shipping), Aquaculture 
(oppdrettsnæringen) og Industry. «Vi driver skreddersøm med 

stål». 
 
Marthe nevnte en rekke store prosjekter som de hadde levert til: CO2-fangst på Klemetsrud, 
prosessmodul for Petrojarl (CO2-produksjon), generatorpakke for Modec Libra. De har også 
hatt store leveranser til Aasta Hansteen- og Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. 
 
I 2008 etablerte de Slåttland Vietnam hvor det hovedsakelig foregår produksjon av utstyr til 
tankskip (bl.a. scrubbere som renser eksosanlegget for svovel). 
Omsetningen i 2019 er for øvrig på mer enn 500 mill. NOK. 
 
Deretter var det en interessant omvisning i bedriften hvor vi virkelig fikk inntrykk av de store 
dimensjonene på det de produserte. 
 
 



Mimresiden februar 

 

 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 14.02 1990  

MØTELEDER: Presidenten 

MEDLEMMER: 25 

GJESTER: Reidar Sanne 

MØTT I ANDRE KLUBBER: Ingen  

FØDSELSDAGER: Per Erik Brevik, 01.02 Per Lied, 11.02. 

MELDINGER/FRA ALMANAKKEN: Distr.samling 5. mai Strømmen Danmarkstur 8. mai. 

REFERENT: Jan-Robert Larsen 

NB VIKTIG: Husk årsfesten 27. april på Svaleskiva, Borg Bryggerier. REFERAT  

 

FRA DAGENS PROGRAM: 

Hva er ØIH 7 De fleste tenker da på "Tuneteknikern', og det er forså vidt 

riktig, men den heter ØSTFOLD INGENIØRHØGSKOLE. 

Skolen sorterer under det REGIONALE HØGSKOLERÅD, mens HØGSKOLETINGET er 

skolens høyeste beslutningsorgan - lokalt. 

Skolen har følgende undervisningsgrener: 

1. Byggavdeling. 

2. EDB/automatisering 

3. Elektro 

4. Kjemi 

5. Maskinavdeling 

6. Bioavdeling 

7. Allmennfaglig avdeling. 

Denne er en fellesavdeling som går på tvers og igjennom alle de andre 

avdelingene og gir læring/undervisning i allmennfag/samfunnsfag. 

HØGSKOLETINGET vedtok i 1989 en strategiplan, denne sa følgende: 

- skolen skal utdanne ingeniører - hovedmålsetting 

- markedsføres ved bl.a. ved å gi ungdomsskolene nødvendig informasjon om 

skolen og ingeniørutdannelse generelt 

- etterutdanne ingeniører og annet personell 

- skal kunne etterutdanning for enkeltbedrifter/organisasjoner i samråd/ 

samarbeid med disse. 

Skolen driver ellers et utstrakt samarbeide med bedrifter/industrien i 

lokalmiljøet og fylket. 

Skolen har VERITAS-godkjente utprøvingsanordninger. 

Skolen hadde i 1989 åpent hus - TEKUKA - med hovedtema: Miljøteknologi som 

var veldig populær. 

 

100 % i februar 1990: 

 

Thor Andersen, Svein A. Bergh, John Karlsen, Jan-Robert Larsen, Jan Nilsen, 

Thor Otto Trapness, Kåre Vastveit, Oddvar Wevling og Chr. Wilhelmsen. 

 

Alle mennesker oppfører seg som idioter minst fem minutter hverdag. A være 

klok vil si at en ikke overskrider denne grensen. 



Sistesia   Statistikken 

100 % fremmøte februar 

 

 

 

 
 
Visste du at Rotary har en felles side på Facebook? 

Kanskje vi skulle melde oss inn der og legge ut noen av våre arrangementer? 

 

Per Brevik        Per Frode Rismark 

Jan Willy Damsleth Jørgen Winsvold 

Arne S Nielsen  

7/2 12/2 19/2 26/2 Snitt 

60,6 84,8 69,7 39,4 63,6 

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 

      


