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SKJEBERG ROTARYKLUBB 

 

Kjære Rotary-venner.  
 
Rotaryåret 2019-2020 er allerede godt i gang, og 
komitéene har lagt frem sine planer for dette året. 
Det er tydelig at alle har jobbet godt i de enkelte 
komitéene. Og det er med stor respekt og ydmykhet 
jeg nå skal prøve å videreføre klubbens gode 
tradisjoner når det gjelder fremmøte, miljø og trivsel. 
Som alle andre Rotaryklubber i verden så sliter vi med 
rekrutering. 
Som rotarianere er vi medlemmer av en rotaryklubb 
og forholder oss til Rotary's verdigrunnlag, vedtekter 
og mål. Den enkelte rotaryklubb er medlem av Rotary 
International. Gjennom sitt medlemskap forplikter 
rotaryklubben seg til å arbeide etter Rotary 
Internationals mål. 
 «RI President Mark Daniels Meloney’s visjon for 
2019-20:  ROTARY CONNECTS THE WORLD. 
 Sammen ser vi en verden hvor folk går sammen og 
setter i verk tiltak som kan skape varig forandring – 
over hele verden, i våre egne lokalsamfunn og i oss 
selv.» 
RI-presidenten ønsker større vekst og større synlighet 
av Rotary. Vi kan bidra til dette ved å følge opp 
resultatene fra Club Visioning, fokusere på rekruttering 
og mangfold i medlemsutviklingen, opprettholde det 
gode miljøet samt å fortsette med humanitær støtte til 
lokale og internasjonale aktiviteter. Ved å øke 
kunnskapen om Rotary og hva vi driver med vil det være 
lettere og rekruttere nye engasjerte medlemmer. Ved å 
skape en dypere tilknytning til lokalsamfunnet vil vi 
kunne tiltrekke oss flere å få mer mangfold blant 
medlemmene. 
Minner om at RI’s overordnede motto er:  
Service above self. 
Dette er spesielt viktig i en verden som er blitt ganske så 
egoistisk og delt. Rotary-temaene forandrer seg hvert år, 
men «Service above self» vil alltid være det som styrer 
oss rotarianere. 
Jeg oppfordrer til slutt alle komitéene til å komme med 
forslag til tiltak/prosjekter som kan generere inntekter til 
klubben. 
 
Med vennlig hilsen 
Per Inge Magnusen 
President 2019-20. 

 

 
Nr. 1 Årgang 44 
August 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprogram: 
 

Sept.  

4/9 Borregaards nye lager på Øra v /Øystein B 
11/9 Quiz nr. 1 

18/9 Pilgrimsvandring v/ Kristin Vattekar 

25/9 Stenbruddet i Ullerøy v/ Lars Ole Klavestad 

 
 

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

Styret: 
President: Per Inge Magnusen 
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 7. august 2019 
 
Møtested:  Hos Jens Grønnerød   
Program:  Protokolloverrekkelser og sommerminner 
Fødselsdag: (se nedenfor) 
Tilstede: 52,8 % 
Referent:  Per Brevik 
 
Siden våre lokaler på Rådhuset ikke er tilgjengelig denne dagen, har vi som tradisjon å møtes hos 
Anna og Jens Grønnerød. Denne gangen ble vi traktert med hjemmebakte lefser og kaffe. 
 
President Per Inge var på hytta i Telemark, så kveldens reserve ble sekretær Arne som startet med 
å ramse opp alle som hadde hatt bursdag siden sist.  
 
Per Andersen 20/6 (80 år)! Einar Gundersen 29/6, Rolf J Strand 4/7,  
Per Halvorsen 11/7, Per H Eriksen 2/8 
 
Først ut var Programkomitéen v/ Kai B som refererte hele årets programmer som var en variert og 
innholdsrik liste. 
 
Fest- og kameratskapskomitéen var fraværende og neste ut var RF komitéen v/Per Frode. 
Det ble nevnt vår RYLA-deltaker, årlig tilskudd til RF på 400 kr. Poliodagen i oktober der Arne hadde 
et flott innlegg i SA om Rotary og Polio Plus. 
 
Prosjektkomitéen v/ Kjell Lunde refererte for Morten P som var på reise. De hadde hatt 5 møter og 
diskutert ulike prosjekter: Hafslund Alléen, Skilting av kirker, parkbenker, rydding i Ullerøy, 
andelsbrev til Thailand og rydding rundt Rådhuset. 
 
Medlemskomitéen v/ Ole E hadde muligens et nytt medlem på gang og ville gjerne ha et eget møte 
med tema "medlemsrekruttering". 
 
Omdømmekomitéen v/ Arne N hadde hatt to møter der arbeidsoppgavene ble fordelt. 
Per B fortsetter med månedsbrev og hjemmeside. Rune L og Arne N sørger for Facebook-siden vår. 
Litt skuffet over SA som ble invitert til møtet med Per Bergerud og ikke dukket opp. Forslo også et 
HLR-kurs med Røde Kors som kan være nyttig for noen og enhver. 
 
Under praten etterpå ble det fremmet et ønske om å digitalisere våre protokoller og i det minste 
starte med å levere fremtidige komitéreferater digitalt til sekretæren. 
 
Det ble også tid til litt sommerminner fra medlemmene. Rolf hadde vært på Trolltunga med gjester 
fra Canada, Ole hadde vært nordpå og fikk med seg Peer Gynt-spelet på Golå på hjemturen. Thor 
Otto hadde vært i Numedalen og fisket ørret. Mye jobbing, men kom likevel hjem med nesten 80 
ørret. 

 

   



Referat fra klubbmøte 14. august 2019 
 
Møtested:  Rådhuset   
Program:  Kaste på stikka 
Gjester: Rune Skarning 
Tilstede: 51,4 % 
Referent:  Per Brevik 
 

President Per Inge ønsket velkommen og kunne opplyse at ingen hadde møtt i andre 
klubber og heller ingen bursdager siden siste møte.  
Rune L hadde med seg en gjest; Rune Skarning som kanskje kunne være et aktuelt nytt 
medlem. 
 
Sekretær Arne N hadde for sikkerhets skyld med seg oppropsliste slik at ingen ble glemt i 
oppmøteprosenten. 
 

Rune Larsen hadde en meget tankevekkende 3. min. hvor han tok 
opp begrepet kart. 
Det finnes mange slags kart, men kun ett som vi alle har inne i 
hodet. Det å kommunisere med en annen, kan mange ganger være 
svært så komplisert, hvis personene har hvert sitt kart som 
referanse. Satt i perspektiv vil det være mye letter å diskutere og bli 
enig dersom det samme kartet ble brukt av begge parter. 
 
Lasse L hadde tatt med seg et lite spann med fem-øringer til 
stikkekastingen og etter at gjengen hadde blitt delt opp i grupper var 
det om å gjøre å komme seg til finalen. 
 

Det ble til slutt fire som skulle sikre seg seieren, og utrolig nok var det arrangøren Lasse 
som vant til slutt. Premien, en pose Twist, donerte han til klubben som seg hør og bør. 
 

 



Referat fra klubbmøte 21. august 2019 
 
Møtested:  Rådhuset   
Program:  Regnskap og budsjett 
Fødselsdag: 
Tilstede: 51,4 % 
Referent:  Kai Brandstorp 

 
Presidenten åpnet møtet. Det var ingen bursdager i siste uke ei heller noen som besøkte andre 

klubber. 

Jan Willy bad om ordet. Han var medlem av avtroppende prosjektkomite hvor 

det oppsto diskusjoner vedr kjøp og utplassering av sittekrakker i gjenvinnbart 

plastmateriale initiert av forrige president. Det ble avsatt kr 50.000 til dette 

prosjektet. Kommunen og grunneier ved Børtevann sa nei til dette materialet 

og komiteen vurderte annet gangbart materiale til en vesentlig lavere kostnad. 

Jan Willy har tatt saken i egen regi og lagd to solide krakker i tremateriale og 

plassert disse ved Børtevannet. Kostnad kr 0,00. Han ba klubben som følge 

av besparelsen i krakkene at det bevilges kr 15’ til Marys venner og deres 

dataprosjekt for 45 elever i Sri Lanka.  

Det ble naturligvis applaus for Jan Willy’s arbeid. Presidenten ba komiteene spille tett på lag med 

styret og Presidenten slik at han til enhver tid var informert om de ulike prosjekter. 

Sekretær Arne informerte om medlemslisten som var lagt ut på kaffebordet hvor hver enkelt skal 

krysse av om sitt fremmøte. En møteprosent rundt 50 % er uvanlig lavt for vår klubb og derfor må 

alle innom denne listen. Arne har og vil sende ut påminnelser om hvert møte. Sjekk mail og sms. 

Vi må opp over 70 % igjen som er vårt nivå. Punktum! 

Regnskap 2018. (‘= tusen kroner) Avtroppende kasserer Rune gikk 

igjennom regnskapet og vi hadde inntekter på kr 142’ (budsjett kr 162’), 

utgifter på 140‘(budsjett 160‘). Det gir et resultat på kr 2,8’- renter tatt med 

(mot budsjett + kr 4‘). Med andre ord: nærmest blink. Veldig bra! 

Egenkapitalen er på kr 278‘. Enkeltposter refereres ikke her.  

Revisor Steinar gikk igjen sin beretning og konkluderte med godt arbeid og 

godkjennelse: oversiktlig og riktig ført med avstemning av kontoer. Det hele 

var på stell. Takk til Rune. Applaus igjen. 

Ny kasserer Per Frode gikk igjennom budsjett for kommende år. Sum er inntekter på kr 163’ og 

utgifter på kr 148’ Driftsoverskudd på kr 15’. Hver post ble gjennomgått og spørsmålene uteble 

ikke.  

Steinar kom med et godt forslag om at hver komité i klubbråd neste uke legger fram sine planer 

med eventuelle kostnader som så ved konklusjon blir lagt inn i budsjett som deretter om et par 

uker blir tatt opp til ny behandling med mål om godkjennelse. Vedtatt. 

Det er blitt avholdt Årsmøte i forkant av dagens møte hvor nytt styre m.m blir innsendt til 

Brønnøysund registeret – krav gjeldende også for frivillige organisasjoner som vår. 

Tilslutt hadde Lasse ordet hvor han ønsket en avklaring om julemøtet. Dette blir på en onsdag og 

i Rådhuset som i fjor. Meny opptil Per H og hans komite. 

Per Løkkevik ønskes lykke til med sin behandling på Radium hospitalet og presidenten ordner og 

sender ham en blomst fra oss alle.  



Referat fra klubbmøte 28. august 2019 
 
Møtested:    Skjeberg adm.bygg    
Program:   Klubbråd           
Gjester:   Rune Skarning 
Fødselsdag: Steinar Kjuus, 24. august 
Tilstede:   79,4   
Referent:   Ivar Haug 
 
Formannen ønsket velkommen til klubbråd, men først fortalte Jens G. at Anna hadde 
vært utsatt for hjerneinfarkt men at hun var i god bedring. Alle ønsket å sende henne 
gode ønsker om bedring. 
Tor Otto kunne fortelle at Sarpsborg RK nå hadde tatt i bruk møtelokale på 
Festiviteten. 
 

3-minutter 
For Rune L. var temaet KJETTING. Kjettingen hadde en sentral 
rolle i en redningsaksjon av en orkesterbuss på Geilo på 70-tallet 
i minus 20 grader C. 
Kjettingen røk og Rune filosoferte på om det hadde vært bedre 
med MYKE ledd i kjettingen. Rune spurte så hvor i livet vi har 
«kjettinger», jo i familien, i jobb-sammenheng, i foreningslivet. Jo 
mer fleksibel «kjettingen» er jo bedre vil livet fungere. 
 

 
Klubbråd 
Programkomite: Lasse Lundgaard (L), Einar Hals Gundersen, 
Steinar Kjuus, Tor Lystad, Hans Erik Pedersen.  
Lasse hadde også en kjettinghistorie etter en utforkjøring. 
De hadde ikke hatt noen møter enda. Har fylt opp september og 
mangler 4-5 før alt er klart for høstsemesteret. Guvernørbesøk 
først 12.2.20. Alle bes komme med innspill, spesielt ift. 
bedriftsbesøk. Planlegger nytt infomøte for potensielle nye 
medlemmer.  
 
 
 

Fest og kameratskapskomite: Per Halvorsen (L), Ole Enger, 
Brynjulf Kjenstad, Herleik Rønningen, Per Chr. Solberg, Tor Otto 
Trapness, Per Sundby. 
Er i normal modus. Samarbeider med programkomiteen for å 
betale unødig leie i rådhuset. Julemøte er første arrangement og 
holdes i rådhuset som i fjor. Vurderer menyen. Det ble 
kommentert at det har vært dårlig fremmøte på festene, og at det 
kanskje var på tide å endre på de tradisjonelle festene. 
 



Rotary Foundation: Øystein Brodal (L), Per Andersen, Jens 
Grønnerød, Kåre Vastveit, Jens Westberg. 
Dekker internasjonal kontakt og RYLA. Har ikke hatt noen møter 
enda. Vurdere bidrag til RF. Ønsker forslag på RYLA-kandidat. 
Hadde for øvrig byttet ut kjetting med wire-talje og brukt 
sommeren til å jekke steiner og trerøtter.  
 
 
 
 

 
Prosjektkomite: Morten Pehrsen (L), Jan W. Damsleth, Jim 
Johansen, Kjell Lunde, Thor Ørseng. 
Har hatt ett møte. Jobber litt i samme spor som før. 
Prosjekter: 

1) Videreføre benkeprosjektet som innebærer utplassering av 
4 benket i tre/betong. 2 er allerede satt ut ved Børtevann og 
2 til er på vei. Finansiert via lokal sponsor. Klubben betaler 
kun for skilting, ca. 2.500 kr. Presse blir invitert. 

2)  Skilting av kirker fortsetter. Etter Hafslund og Ullerøy kirker 
følger nå Skjebergdalen kirke. Skilt er klart, men ikke 
montert. 2.500kr pr. skilt. 

3) Hafslundalleen. Jim J. har kontroll. Et nytt tre skal plantes. Skilting er vurdert, 
men adkomst/parkering er vanskelig. 

4) Stenbruddet i Sauevika, Ullerøy (sten til Hitlers seiersmonument i Berlin). Vi 
tar først et klubbmøte der ute før vi konkluderer med om de blir aktuelt. 

5) Pengebidrag. Vi har gitt 10.000kr til Storedalanlegget i 3 år. Har besluttet å gi 
kr. 5.000 til First Lego League ved å sponse en skoleklasse. 

Det er ingen inntektsbringende tiltak så langt. 
 
 

Omdømmekomité: Søren Pyntlund (L), Kai Brandstorp, Per 
Brevik, Ivar Haug, Rolf Jul Strand 
 
Hatt ett møte. Primært lage månedsbrevene. Per B. teknisk 
ansvarlig for ferdigredigering. Vedlikehold web-sider. Arne N. 
dekker Facebook. PR-samarbeide med prosjektkomiteen. Skaffe 
kontakter i SA (Kai B?), NRK Østfold? 
 
 

 
 
Medlemskapskomite: Stein Juliussen (L), Per Henrik Eriksen, 
Øivind Kjølberg, Per Løkkevik, Jørgen Winsvold. 
Har ikke hatt møte enda. Skal egentlig drive med 
medlemsutvikling, ikke nødvendigvis bare skaffe nye 
medlemmer. Tar sikte på et infomøte for å verve nye 
medlemmer. 
  



Mimresiden 
 

 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 09.08 1989  

MØTELEDER: Presidenten 

MEDLEMMER: 26 

GJESTER: 1 Olav Eriksen 

MØTT I ANDRE KLUBBER: Ingen  

FØDSELSDAGER: Ingen 

MELDINGER/FRA ALMANAKKEN: Ingen  

REFERENT: Per Løkkevik 

 

REFERAT FRA DAGENS PROGRAM: 

FESTKOMITEEN: Har hatt ett møte. Skal først ta seg av guvernørbesøket. 

Dernest teatertur den 10/11 (fullbooket). Julemøtet er fastsatt til 20.12 

og årsfesten til siste lørdag før Palmesøndag. Bjørn minnet om at klubben 

har 15-års jubileum den 22. mai. 

 

PROGRAMKOMITEEN: Har hatt to møter - som det ikke ble noe av. Komiteen 

akter å fortsette i sine forgjengeres fotspor, men hadde i tillegg tenkt 

å (igjen) innføre følgende programposter: "3- minutter Rotary", "Ukens 

sak", "Nytt fra jobben" og egoforedrag. 

 

MÅNEDSBREVKOMITEEN: Et møte. Satser i større grad enn før på moderne 

teknologi. Komiteformennene skal i tur og orden skrive forsideinnlegg. 

Ber om inserater fra medlemmene. (Pass på damer, dere prefereres). 

Noe "krydder" (grovmalt ?). 

 

YRKESKOMITEEN: 0 møter. Kjappe konferanser. Satser på Ryla ungdomskurs, 

som i fjor, dersom bevilgende myndigheter viser seg velvillige. 

Presentasjon av yrker som ikke er gjennomgått. Ellers skal fjorårets 

opplegg følges. 

 

OPPLYSNINGSKOMITEEN: 0 møter. De hadde fantasifulle og gode 

unnskyldninger. Satser på 3 min. Rotary. Vil bruke månedsbladet aktivt 

(bra). Rotarykunnskaper trenger oppfriskninger. Til dette satser komiteen 

på bruk av kildematerialer (?) og spørrekonkurranser. 

 

SAMFUNNSKOMITEEN: 0 møter. Hadde dog fått til et par konferanser. Det 

står igjen noe arbeid ved Bjørnstadskipet. Ellers er 

prospektkortprosjektet ikke gjennomført, noe komiteen skal forsøke å få 

til i år. 

 

INTERNASJONAL KOMITE: 0 møter. (Eminente unnskyldninger). Arbeider med 

internasjonale saker av stor og epokegjørende betydning. Arbeidet 

fortsetter. 

 

KLASSIFIKASJONSKOMITEEN: Har hatt møte (Du store tid). De skal analysere 

klassifikasjonene, det lukter fjøs i klubben, registrere Ønsker fra 

medlemmene og analysere og registrere klassifikasjonsressurser. ønsker 

også en diskusjon om klubbens størrelse. 

 

ARKIVKOMITE: 0 møter, men fortsetter med et nedarvet stort program. 



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte august 

 

7/8 14/8 21/8 28/8 Snitt 

52,7 51,4 58,3 79,4 55,9  

 

 

 

 
Nå er det tid for sopp. Løp og plukk! 

Per Brevik        Per Frode Rismark 

Rune Larsen Herleik Rønningen 

Lasse B Lundgaard Per Chr. Solberg 

Arne S Nielsen  

Aug.   

55,9   




