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Vi har i mange år snakket mye om rekruttering av nye 
medlemmer. Nytt fokus, aktivt styre og fokus fra 
rekrutteringsfolkene har Skjeberg Rotary lykkes med 
å holde medlemstallet stabilt i et vel fallende norsk 
foreningsmarked generelt. Nye ambisjoner og mål for 
rekruttering er veien lagt for videre vekst i 
medlemstallet. Jeg har stor tro på at kontinuerlig 
rekrutteringsarbeidet er veien frem for å endre litt i 
foreningens demografi både med hensyn til kjøn, alder 
og kulturell bakgrunn.  
Med få unntak kan en hevde at de fleste medlemmer 
ikke lenger er yrkesaktive som da klubben ble chartret 
for 45 år siden som en forretningsklubb for folk fra 
ledende stillinger i ulike bransjer. Veteranene i 
Skjeberg Rotary har skapt foreningen helt fra den 
spede begynnelsen på Skjeberg Folkehøyskolen og 
medlemmene fra den gangen er fortsatt grunnpelen i 
Skjeberg Rotary.    
Det kan synes noe vanskelig og rekrutterer yngre 
medlemmer med et langt yrkesliv foran seg. 
Tidsklemmen blir ofte nevnt i denne sammenheng, 
som er en forholdvis ny og populærbetegnelse for en 
følelse av at tiden ikke strekker til. Personlig er jeg selv 
i denne gruppe: Oppfølgning av barn, huslige sysler, 
hagearbeider og stadig nye prosjekter igangsatt av 
konen, samt krevende jobb. Konen mener nok at 

jobben har 1. prioritet       

Kjære medlemmer en av mine helter i foreningen er 
Per Brevik som hver gang jeg skriver referat må vente 
og vente inntil Søren får ledig tid til å skrive referatet 
ferdig. 1000 takk for du står på Per så månedsbrevet 
kommer ut hver måned aldri noen unnskyldig eller 
forsinkelser fra Per. For mai ble månedsbrevet 
grunnet meg litt forsinket. 
Omdømmekomitéen har i vanlig stil skrevet referat for 
samtlige møter i året. Per har samlet inn referater og 
satt dette fint opp og lagt det på vår hjemmeside.  Det 
er en viktig jobb som gjøres. Særlig for medlemmer 
som kanskje ikke har mulighet for å være med møte 
er dette en helt unik mulighet for å holde seg 
oppdatert.   
Vi bør vurdere muligheten å fortsette med å sende live 
fra Skjeberg Rotary møtene, når vi starer opp med 
fysiske møter igjen. Dermed blir det mer enkelt for de 
enkelte medlemmer å følge med selv om en ikke har 
mulighet for å ta turen til et fysisk oppmøte.  
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Møteprogram: 
 

Juni  

6/5 Videomøte 

13/5 Videomøte 

20/5 Videomøte 

27/5 Videomøte 

 
Vår medievante Arne oppdaterer Facebook med nyheter 
hele året. Per oppdaterer hjemmesiden. 
Skjeberg Rotary lykkes med 2 innslag i Sarpsborg 
Arbeiderblad i 2019/20 om Verdens Poliodagen og om en 
artikkel om Skihopperen Per Bergerud. 
I Omdømmekomitéen har vi vi avholdt 2 møter i 2019/20 
som i avslutningen ble noe Corona-ramt.   
Jeg takker komitemedlemmene for å stille opp og skrive 
referater. Komitemedlemmene har vært fleksible til å få til 
dette og hjelpe hinannen i beste Rotary Ånd. Det er noe 
av det jeg setter størst pris på i Rotary. Disse hyggelige 
folkene!  
Søren P 

 

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 klubbmøte 6. mai 2020 
 
Møtested:    Videomøte    
Fødselsdag: Per Sundby 75 år 22/5 
Tilstede:   19 pålogget  
Referent:   Kai Brandstorp 
 

Vi fikk først en opplæring av sekretær Arne om bruk av lyd.  Nyttig. 

Deretter en film om Covid-19 og Rotary's respons. Bahamas og Florida respons 

spesielt fremhevet, 

4 mill. dollars samlet inn.  Men vi må samle inn mye mer. Folkens alle bidrag monner. 

Vi var 19 personer pålogget på Zoom (undertegnede dobbelt). 

Kveldens interessante tema var datasikkerhet og phishing.  

VÆR OBS og kritisk. Særlig når det vi kreves personopplysninger eller om vi ber 

bedt om å aktivere bank-id. 

For Guds skyld: ALDRI oppgi. DNB håndterte 4042 svindelforsøk i 2019. Dette tallet 

økte med 23 % fra året før og det fortsetter å øke. 

Tipsene var mange: vær kritisk til annonser med kjente personer. Eller dårlig norsk 

(oversettelser via Google translate) er typisk.  www.nettverk.no anbefales. 

Gjelder mange typer mediamaskiner, inkl. i Phone. 

Sjekk søppelposten eller Google (har godt spamfilter). Programmet til Norton skal 

være sikkert. 

Vær også oppmerksom på at svindlere ikke tåler inkasso begjæringer. 

Så tok vi som vanlig en rundtur blant medlemmene for å høre «leget» 

Brynjulf ok samling med familie inkl. vafler.  

Ole, Rolf, Per H og Steinar (har vært på Sjusjøen) har det også utmerket. 

Dugnaden på Hafslund alléen avlyst og neste Quiz utsettes. 

http://www.nettverk.no/


Referat fra klubbmøte 13. mai 2020 
 
Møtested:    Videomøte    
Fødselsdag: Ole Enger 70 år 11/5 
Tilstede:   17 pålogget  
Referent:   Ivar Haug 
 
 

President Rune L. ønsket de 17 påloggede velkommen til nok et videomøte. Det var 
ikke satt opp noen spesiell agenda for møtet. 
Rune kunne informere om at styret hadde mottatt en rekrutteringsliste med 37 mulige 
kandidater. Denne ville bli sendt ut til medlemmene og det ville bli gitt en frist på en 
uke på å komme med tilbakemeldinger. Listen er konfidensiell! Men vi gir oss ikke 
med dette og medlemmene ble oppfordret til å komme med flere kandidater. Det er 
startet en prosess med å bemanne neste års komiteer. 
 
Styret neste år blir: 

• President Rune Larsen  

• Innk. president Arne S. Nielsen  

• Sekretær Stein Juliussen  

• Kasserer Per Frode Rismark  

• Styremedlem Jan Willy Damsleth 
 
Forøvrig ble det oppfordr et til å tilgodese klubben ved å registrere den gjennom 
Norsk Tippings Grasrotandel. (Linken ligger på vår hjemmeside) (red.anm). 
Det vil fortsatt være videomøter til møtelokalet blir disponibelt igjen dvs. ut juni. 
Årsfesten er utsatt og det samme er Quiz-møtet og dugnaden i Hafslunds alleen. 
 
3-minutter var ved Ole E. som først takket for blomster og varme hilsener i 
forbindelse med fødselsdagen. Temaet var kommunikasjon. Som oftest en toveis 
prosess som består i overføring av informasjon. Kan være både verbal og ikke 
verbal. Ikke-verbal kommunikasjon kan være gester, mimikk, kroppsholdning og 
oppførsel. I nåværende Korona-tid har også elektronisk kommunikasjon vært veldig 
viktig. Per Sundby nevnte et eksempel på ikke-verbal kommunikasjon når man viker 
til side når man møter andre mennesker og viser respekt. Forøvrig oppfordret Per S. 
medlemmene om å kjøpe Marys venners jubileumsbok. 
 
Presidenten hadde deretter et innlegg om temaet Bekymringer. 
 
Bekymringer er normalt, og det kan være god grunn til bekymringer. Men det kan ta 
overhånd. Rune oppfordret oss til å anerkjenne at slike tanker er bortkastet tid og at 
bekymringer er uproduktive. Tren på å utsett tanken rundt bekymringer. Prøv å leve i 
nuet. Medlemmene hadde flere eksempler på bekymringer. 
 



Referat fra klubbmøte 20. mai 2020 
 
Møtested:  web møte   
Program: prate + Digital omstilling 
Fødselsdag: Ingen 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Referent: Søren Pyntlund 
Gjester: Ingen 
 
 
Presidenten ønsket velkommen kl. 19.00 via videomøte. Agendaen for møtet er et 
pratemøte og et foredrag fra Arne om digital omstilling.  
 
Møtet startet med et par filmklipp herunder et klipp fra Rotary International som får oss til å 
tenke på vi er en liten brikke i et stort puslespill.  
 
Vi er 12 medlemmer som er logget på kveldens møte. Presidenten sitter på hytte hvor det 
fortsatt er mulig å ta seg en tur på ski.  
 
Per Brevik nevne at Kaare dessverre har fått et lite drypp. Vi ønsker Kaare alt godt og 
håper han snart er frisk igjen.  
 
Alle fysiske møter i Rotary på Rådhuset er avlyst frem til sommerferien.  
 
22. mai 1975 ble Skjeberg Rotary chartret. Om 2 dager er dette 45 år siden og dette vil bli 
behørig feiret. Gjenværende chartermedlemmer kan muligvis forvente en eller annen form 
for oppmerksomhet på deres hjemmeadresse.   
 
Per Løkkevik fortalte om lystige anekdoter da Skjeberg Rotary ble chartret. Klubben ble 
stiftet med 18 medlemmer. Oppstarten var på Skjeberg Folkehøyskolen men ble raskt 
flyttet til Høk.  
 
Arne hadde et lenger innlegg som bygget på en paneldebatt som Arne har deltatt på om 
forskjellen mellom USA og Norge og alle som sitter hjemme og jobber i disse dagene og 
den digitale omstillingen..   
 
Arne har i mange år sittet på hjemmekontor. Han estimerer at ca 80% av tiden jobber han 
fra hjemmekontor.    
 
Er det Coronakrisen som skal til for å sikre den nødvendige omstillingen av norsk 
næringsliv? Nye arbeidsmetoder kan være vind eller forsvinn for bedrifter.  
 
Arne fortalte om skrivemaskinen og hvordan den var foreldet over natten. Verden har 
endret seg mye de siste 100 år. F.eks. tok det 7 dager før Europa fikk beskjed om 
Børskrakket i USA i 1929. 
 
Corona krever kostnadskutt og nye arbeidsvaner. Mange virksomheter sliter særlig ut mot 
private kunder. Klesbutikker og sportsbutikker er de første som kommer til å gå konkurs 
 



Eventyrfabrikken i Sarpsborg er per i dag den virksomhet i Sarpsborg som har fått størst 
støtte via statens kontantstøtteordning.  
 
Arne fortalte videre om den digitale omstillingen og kom med mange gode innspill til den 
digitale omstillingen og om nye arbeidsmetoder.  
 
Videomøter / Broadcast er nå en naturlig del av hverdagen for mange. Må ha et 
effektivsystem for å dele informasjon og et enkelt set-up på emails således at viktige 
emails prioriteres. Blir det for mange emails, faller effektiviteten og medarbeidere blir 
frustrerte.  
 
Arne nevnte en undersøkte fra 2012 om at det er mulig å jobbe 25% mer effektiv ved å 
endre arbeidsmetode. I den forbindelse er det viktig å ha medarbeidere ansatt med riktig 
kompetanse for at dette lykkes. Dokumentdeling og jobbe i samtid i et og samme 
dokument med flere kollegaer er en smart og nyere løsning som gjør det å jobbe sammen 
mer effektivt også uavhengig av hvor du fysisk er plassert.  
 
Det er viktig at medarbeiderne er motivert for denne omstillingen og får tilstrekkelig med 
opplæring. Er systemer mest mulig oppdatert og medarbeiderne motivert er dette en vind 
vind situasjon som fører til økt omsetning. Verdiskapningen skjer i samhandel med 
mennesker. Verdien ligger mer og mer i de ansattes hjerner.. 
 
Det kan være utfordrende å sitte på hjemmekontor for nyansatte og derfor er det helt 
avgjørende med digitalisering av kunnskap til nyansatte. Ofte kan det være lederen som 
henger etter utviklingen og er lite endringsvillig. Unge er mer omstillingsvillige.  
 
Vi takker Arne for et fint og interessant foredrag. Helt tydelig at dette var et emne som 
Arne har jobbet mye med gjennom årene.  
 
 
Presidenten avsluttet og takket til slutt for bra møte.  
 
 
 
Notis: 
Et medlem av vår vennskapsklubb i Welshpool og som var vertskap for Ole og Cathrine 
Enger er gått bort.  
 

Han var i alle fall en meget hyggelig kar. Når vi var der, erfarte vi at han elsket å jobbe 
med hagen, og sammen med Margareth elsket han å reise. Han var president for 
Welshpool RC da jeg var pres. I 2017. 
 
Ole Enger 



Referat fra klubbmøte 27. mai 2020 
 
Møtested:    Videomøte    
Fødselsdag: Per Sundby 75 år 22/5 
Tilstede:   15 pålogget  
Referent:   Rolf Jul Strand 
 
 

President Rune Larsen åpnet møte med å vise en 3 år gammel filmsnutt fra Australia «Hvorfor 
være med i Rotary». I tillegg til å gratulere Per Sundby og klubben, gratulerte han også 5 aktive, 
betalende chartermedlemmer, disse var Jens Henrik Westberg, Thor Otto Trapness, Per 
Løkkevik, Jørgen Winsvold og Brynjulf Kjenstad.  Disse fikk hver sin frokost (mange esker) satt 
på trappa tidlig på morgenen, til stor overraskelse for dem. Presidenten hadde en hilsen fra Per 
Inge Magnussen som hadde en sønn (Fredrik Magnussen) som døde av en meget sjelden 
sykdom. Han hadde vært ut og inn på sykehuset den siste tiden. Gresset på Hafslund-alleen 
har vært slått 2 ganger, stor takk til Jim Johansen. Så slapp Hans Erik Pedersen til med sin 
Quiz som besto av 10 spørsmål som hver enkelt skulle besvare. 

1. Hvor er det blitt av Rømskog kommune? 
2. Hvor mange regjeringer ledet Gro Harlem Brundtland? 
3. I hvilket land er Minsk hovedstad? 
4. Hvorfor var det Einar Gerhardsen som ønsket Kong Håkon velkommen hjem i 1945? 
5. Hvilken organisasjon leder Ole Erik Almlid? 
6. Hvilken vårblomst heter Anemone nemorosa på Latin? 
7. Hva slags dyr er en snømus? 
8. Hvilken bil er Ferdinand Porsche mest kjent for å ha designet? 
9. Hva heter den øverste sjøen i Telemarkskanalen? 
10. For hvilken institusjon er Pål Antonsen daglig leder? 

Jeg refererer ikke svarene, men 3 hadde 7 rett, presidenten fikk 3 og referenten kun 4. 
Deretter hadde flere ordet: 
Poteter i bøtter hos Per Løkkevik er 10 cm lange (spesialbøtter til å sette poteter i).  Per Frode 
har vært hos kiropraktiker for «frossen skulder».  Hans Erik har vært på sykkeltur, innom 
Bjørnstad skipet, veien inn der var ikke ny gruset i år.  Per Sundby har vært med tidligere 
kollegaer på Vetatoppen hvor det er en flott grillstue til 16-20 stk. og mange grillsteder. Det er 
Lions som steller der.  Per Halvorsen kom sent inn på nettet, han har kjørt fra Bjørnevaagen 
uten bremser, en farefull ferd.  Kai Brandstorp har begynt å sykle igjen, 44 mil hittil i mai, 6 mil i 
går. Per Sundby takket også Per Halvorsen og Thor Ørseng som kom på mandagen med 
gratulasjon og vin, noe han satte stor pris på. Stein Juliussen og Ivar Haug kunne opplyse at de 
har gått mye den siste tiden. Sekretær Arne har besøk av sin sønn som bl.a. har ordnet med el-
sykkelen. 
Presidenten avsluttet med å orientere at medlemmene vil få tilsendt en liste over 37 mulige 
medlemmer for uttalelse. 

3 dyktige vinner av dagens Quiz 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 



Mimresiden mai 
 

 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 02.05 1990 

  

MØTELEDER:  Visepresidenten 

MEDLEMMER:  25 

GJESTER: 

MØTT I ANDRE KLUBBER: 

FØDSELSDAGER: 

MELDINGER/FRA ALMANAKKEN: Ingen  

REFERENT:  Per Løkkevik 

 

REFERAT FRA DAGENS PROGRAM: 

Riktignok åpnet visepresidenten møtet etter en normal prosedyre, Ønsket 

alle velkommen og ga ordet til dagens foredragsholder, Terje Carlsen. 

Allikevel utviklet møtet seg til et mareritt for referenten. Først fikk 

han inntrykk av at dagens tema var en nyinnspilt forfilm om stressede 

statstjenestemenn. Dette viste seg imidlertid å være et ordspill og 

dreide seg om statens bedrøvelige behandling av sine trofaste svettende 

tjenestemenn. 

 

Dernest gjaldt det en hilsen fra nabofrua som hadde noen forslag. Dermed 

var det å innrette seg på pikante avsløringer fra Terjes nabolag. Bom 

igjen. Antagelig ville hun Terje skulle spa seg et dypt hull i bakken. Og 

bli der. - Eller kanskje det var omvendt? - Eller kanskje hun foreslo noe 

helt annet 7 Hvem vet. Referenten lever i spenning. 

 

Etterhvert viste det seg at hans tema var rustne biler. Ikke vanlig 

rustne biler, men utrolig rustne sådanne. - Altså hakket verre enn Thor 

Ottos lille gule. 

 

Forskjellen er at mens det synes utenpå Thor Ottos er den bilens 

"innvortes karakter" som bekymrer Terje. Denne bekymringen spredde seg 

til hele forsamlingen etterhvert som Terje viste fram vitale understells-

deler som var skrudd eller plukket fra biler som var i daglig drift. 

Sterke saker for 24 sarte sjeler ble det i sannhet når Terje beskrev 

effekten en rusten forskjerm har på en myk fotgjenger eller når en 

søndag-skole på utflukt møter på en 12M med defekte bremser. For ikke å 

snakke om resultatet etter en lastebilhenger med en uthulet bolt av den 

typen Terje viste frem. 

 

En ettertenksom klubb hadde en del spørsmål å stille, et emne av denne 

art frister ikke til den vanlige diskusjonen. 

 

Biler, rust og trafikkulykker har vel omtrent et identisk tidsperspektiv, 

men vil alltid være et aktuelt tema. 

 

Takk Terje for et interessant og tankevekkende foredrag. 

  



Sistesia   Statistikken 

100 % fremmøte i mai 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ------ ------    


