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Rotaryvenner, godt nytt år! 
  
Juni er over og tusen takk for Rotaryåret som gikk og 
jeg ønsker dere et godt nytt Rotaryår. 
  
Vi hadde en god driv dette Rotaryåret og så kom 
pandemien og sykdommen Covid-19 og 
nedstengningen av landet den 12. Mars 2020. Vi holdt 
oss hjemme. Vi vasket hender. Vi jobbet hjemmefra. 
Vi avstod sosiale samlinger. Vi fulgte nyhets-
sendingene. Vi så på smittestatistikken. Vi leste 
dødstallene. Er dette over om noen uker? Er dette den 
nye normalen? Vi tilpasset oss. Og for min egen del 
som ikke hadde erfart noen stor krise tidligere kjentes 
det underlig ut å vite at dette som nå treffer oss er det 
ingen medisin for eller vaksine mot. Blir du smittet, kan 
du dø. I 2020. Skremmende. Heldigvis reagerte 
Norges befolkning raskt og forstod alvoret. Nå er vi i 
gang igjen i kontrollerte former og håper på at 
vitenskapen finner en løsning med vaksine mot 
viruset. 
  
I Rotary har klubber manet om rådende fra WHO og 
bidratt i lokalsamfunnet i de land hvor de lokale 
tjenester behøver støtte. I Norge har vi avlyst fysiske 
møter og sosiale Rotary samlinger. Undertegnede 
rakk akkurat å være med på en distriktsamling på 
Kolbotn før alt ble stengt ned. I Skjeberg Rotaryklubb 
som i en del andre klubber har vi opprettholdt 
møteaktiviteten ved å gå over til digitale møter over 
internett. Jeg er veldig glad for at vi kunne ha et fortsatt 
møtetilbud, hver onsdag, for de av medlemmene som 
har muligheter til å delta på videomøtene. Vi har i vært 
mellom 12 og 18 personer og en del av møtene siden 
12. mars har vi også klart å mobilisere eksterne 
foredragsholdere. Takk til Arne Nilsen som 
møteorganisator i cyberspace. 
  
Jeg takker Programkomiteen ved Lasse Lundgaard 
for et meget godt møteprogram og nok å ta i videre 
også. Jeg takker Festkomiteen ved Per Halvorsen for 
vel gjennomført gode fester ved jul og ved torskeaften! 
Jeg takker Rotary Foundation komiteen ved Øistein 
Brodal for å holde godt i RF! Prosjektkomiteen ved 
Morten Pehrsen takkes for skilting av kirker og 
oppsetting av benker.  
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Møteprogram: 
 

August  
12.8 Ikke fastsatt 

19.8 Ikke fastsatt 

26.8 Ikke fastsatt 

  

Takker videre Omdømmekomitéen ved Søren Pyntlund for 
et godt omdømme og fortsatt gode månedsbrev. Og 
medlemskapskomitéen ved Stein Juliussen og en liste 
over 38 mulige medlemmer. Og selvfølgelig styret ved 
Arne Nilsen, Per Frode Rismark, Einar Gundersen og Per 
Inge Magnusen. Tusen takk alle sammen.  
Jeg gleder meg til neste år som starter i august. 
  
Vask hender! Hold litt avstand! Og tilslutt et sitat fra en 
kjent kar som en skulle tro var Rotarymedlem: 
  
"It is high time the ideal of success should be replaced with 
the ideal of service." 
- Albert Einstein 

 

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 3. juni 2020 
 
Møtested:    Videomøte    
Tilstede:   17 pålogget  
Referent:   Per Brevik 
 
Enda et videomøte i sommervarmen.  
 
President Rune åpnet som vanlig med en videosnutt fra Peru om hvor viktig det er 
med rent vann. Noe som Rotary bidrar med via Rotary Foundation. 
 
I tillegg, (som var den egentlige foranledningen til videovalget), hadde det vært veldig 
dårlig vanntrykk hos både Rune og Øistein i helgen. 
 
Dagens 3. min. var ved Steinar Kjuus som tok for seg begrepet: GLEDE. 
 
Vi har mye å glede oss over, det kan være et godt ord, en varm hånd eller en 
omtanke. Et lite smil kan gjøre underverker! I dagens situasjon er det også mange 
som etter hvert føler arbeidsglede etter en altfor lang permittering eller altfor ensom 
tilværelse på hjemmekontoret. 
 
Takk til Steinar for et tankevekkende og meningsfylt innlegg. 
 
Det ble flere kommentarer etter dette, bl.a. Jens B som var så glad at Anna var på 
bedringens vei etter en kneoperasjon, og Hans Erik som så at det gror under 
fiberduken! 
 
Så var det dagens tema: Korrupsjon. 
 
Øistein startet med å referere fra Rotary's etiske retningslinjer som er årsaken til at 
Rotary ble startet av Paul Harris. Nettopp for å bekjempe korrupsjon i forretnings- og 
næringslivet i USA. 
 
Øistein nevnte flere ulike former for korrupsjon, f.eks. "Kickback" der penger 
tilbakebetales til en egen angitt konto. 
 
Bestikkelser kan komme i mange former som gaver, invitasjoner til middager, reiser, 
seminarer osv. 
 
Relasjons-salg er ofte forbundet med en tur på golfbanen, en utsøkt middag. 
 
Til slutt fikk vi en bekreftelse hva Borregaard mener om korrupsjon, en null toleranse, 
meget enkelt og godt forklart av Direktør Per Sørlie. 
 
Vi takker Øistein for et interessant foredrag fra sine over 40 år på Borregaard. 
 
Det ble en del kommentarer etterpå med ulike eksempler om korrupsjon fra 
medlemmene. 



Referat fra klubbmøte 10. juni 2020 
 
Møtested:    Videomøte, Per Frode om Sika-produkter   
Fødselsdag: Stein Juliussen 4/6 
Tilstede: 13 pålogget  
Referent:   Kai Brandstorp 
 
Arne S. har startet som AG i vår region og møtte i Tune RK (Styremøte). 
 
Per Løkkevik holdt en 3 minutter om sitt siste besøk på Rikshospitalet av drosje og buss. Og om 
sjåfører (nye landsmenn) som ikke helt kan kartet og derved kjørte feil nå Per skulle på 
Ørafyllinga. 
 
Klubben starter opp igjen etter ferien den 12.08 og sommerfesten blir i august. 
 
Siste styremøte: Rekruttering: listen med mulige skal være klar 11.06. 
Ryla kandidat for neste år er klar. Komitélederne sender til Arne hvor mange timer de har brukt 
på sine prosjekter. Forslag til nye komiteer (ledere) for neste år skal være klar 20- 21 juni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per Frode: 
Vindkraft og vindmøller. Sika er ikke bare fugemasse. de er også involvert i Vindmøller 
(vindmølleblader). De kjempestore vindmøllebladene er produsert i Danmark i stål og kompositt. 
De må være til å stole på og kunne repareres.  50 % anvender Sika produkter. Man sparer 
enorme mengder vann (25000 mil. /år) ved å benytte riktige tilsetningsstoffer (må være 
vanntette overflater. Vindmøllebladene er i kompositt og 60-70 meter lange.  Høye krav til 
montering. Selvsagt store kraner for å få disse på plass. 
 
Det er fjellklatrere som er montører (de tåler høyde). Mange bolter skal på plass. Sika mørtel 
billigere enn epoxy. Ved offshore brukes det helikopter og landingsplassen er på toppen av 
mølla. Sika har holdt på i 100 år og er tilstede i over 100 land- har 160 fabrikker og 18000 
ansatte. Betongen krever stor kvalitet i massen både offshore og onshore. 
Sika Norge jobber med sikring av fundamentene.  
 
Norge har mye vannkraft som kan effektiviseres med ca. 4 -5%. I Europa får man  
14 % av energibehovet fra Vindmøller. 
 
Det vil være store muligheter for Vindkraftproduksjon i Norge og Equinor skal bli ledende i 
verden på vindkraft – mange tusen nye arbeidsplasser. 
Vi kan konkludere med at Sika bidrar til at vi kan eksportere vind!! 
 
Første leveransen går til Syd Afrika. 

  
 

President Rune Larsen 

Innk. president Arne S R Nielsen 

Sekretær Stein Juliussen 

Kasserer Per Frode Rismark 

Styremedlem Jan Willy Damsleth 

Avtr. President Per Inge Magnusen 

Fest og kam. Jan Willy Damsleth 

Program Kjell Lunde 

Rotary Found. Øistein Brodal 

Prosjekt Kai Brandstorp 

Omdømme Per Brevik 

Medlemsskap Ole Enger 

Revisor Hans Kr. Guslund 



Referat fra klubbmøte 17. juni 2020 
 
Møtested:    Videomøte    
Fødselsdag: Per Chr Solberg 16/6 Per Andersen 20/6  
Tilstede:   12 pålogget  
Referent:   Per Brevik 
 

Dagens agenda var den vanlige, trodde vi, men stadig nye overraskelser.  
Denne gangen dukket det opp to nye fjes som viste seg å være to representanter for 
Norsk EL-bilforening avd. Østfold. Det var Mats Buraas og Robert Nordlie. 
 
Presidenten kunne opplyse at komitésammensetningen var snart i boks og blir delt ut 
til medlemmene så snart den er spikret.  
 
Thor Otto hadde en del opplysninger og rettelser ang. kongeskipet og noen gale 
fakta fra et kongebesøk i Skjebergkilen. 
 
Gutta fra EL-bilforeningen ga oss et lite innblikk i organisasjonen. De feirer 25 år i år, 
dvs. de ble startet så tidlig som i 1995. De har ca. 74.000 medlemmer i Norge hvorav 
4100 i Østfold.  
 
Hovedoppgavene er mange. bl.a.  
 

• Rådgiving (Viktig ved valg av rett bil til eget behov) 

• Stiller med advokat i tvister 

• Rabatter på ladebokser 

• Egne ladebrikker 

• Veihjelp 
 
Det ble en del spørsmål underveis og etterpå. Bl.a. hvorfor hydrogen ikke er så 
aktuelt lenger. Svaret er pris. Det er altfor dyrt.  
 
Det ble også diskutert problemet med infrastruktur til ladestasjoner og tilgang til 
ganske store effekter hvis det blir mange som skal lade samtidig i enkelte områder. 
 
En fornuftig geografisk plassering av ladeparker er viktig i framtiden. 
 
Det er nok ikke så mange av klubbens medlemmer som har EL-bil, men Morten 
hadde en historie om sin bil. Etter EU-kontroll ble det oppdaget noen plater under 
batteripakkene som hadde løsnet. Det ble ordnet greit, men med en tilhørende 
service kom regningen på 12.000 kroner! Ikke dårlig! 
 
Dette var Rotaryårets siste møte og vi håper at alt ordner seg til høsten med møter i 
de vanlige lokalene på Rådhuset 
 
 



Mimresiden juni 
 

 

 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 20.06 1990  

 

MØTELEDER:  Presidenten Jørgen W 

MEDLEMMER:  23 

GJESTER: Ingen 

MØTT I ANDRE KLUBBER: Ingen 

FØDSELSDAGER:  Per Andersen 

MELDINGER/FRA ALMANAKKEN:  Ingen  

REFERENT:  Ivar Molteberg 

 

REFERAT FRA DAGENS PROGRAM: 

 

Presidenten ønsket vel møtt og minnet igjen om avslutningen på Rotaryåret 

(m/damer) på Furuholmen 4. juli. 

Videre ble årets 'festspill' med Olav Eriksen viet adskillig omtalt. Olav 

hadde i år fått assistanse av Kåre Ørnung og Randi Eriksen. 

Ellers tradisjonelt opplegg på folkehøgskolen 25. juli. 

Det var Per Erik Brevik som sto for kveldens hoved innslag. I serien "Fra 

mitt yrke" skulle han, som han uttalte det selv, forklare oss "hvordan 

små groper blir til musikk". Med andre ord var det CD-plateteknikken, 

bruk, utbredelse og muligheter som var emnet. 

 

Med profesjonelt bruk av AV-midler og egen innføring fikk vi en klar og 

instruktiv forestilling av dette området av ny teknologi. Han ga oss også 

muligheter til "imponerende bruk" av tall og kombinasjoner av disse ved 

forskjellige anledninger. 

Vi takker for en lærerik kveld av Per Erik. 

 

 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 27.06 1990  

 

MØTELEDER:  Presidenten 

MEDLEMMER:  30 

GJESTER 

MØTT I ANDRE KLUBBER:  Brynjulv Kjenstad i Tune RK 

FØDSELSDAGER: 

MELDINGER/FRA ALMANAKKEN:  Ingen  

REFERENT:  Per Løkkevik 

 

 

REFERAT FRA DAGENS PROGRAM: 

 

HVPU-reformen v/helse- og sosialsjef Ola-Dag Gudbrandsen. 

Referenten hevder bestemt å ha levert/sendt et velskrevet referat fra 

møtet og redaktøren har all grunn til å tro at det er riktig, men 

ekspedisjonen er og blir umulig å oppspore til tross for de rigorøse 

undersøkelser som er gjennomført. 

Efter redaktørens og presidentens erindringer holdt sosialsjefen et 

engasjert og lærerikt foredrag. Medlemmene var særlig interessert i 

begrunnelsene for å nedlegge spesialinstitusjonene i sin nåværende form 

for å integrere pleietrengende innen alle kategorier i lokalsamfunnet. 

 



Sistesia   Statistikken 

100 % fremmøte i juni, videomøter. 

 

 

 

 

Vi avslutter dette Rotaryåret med et blinkskudd fra en Rotarianer og 

ønsker alle våre lesere en riktig god sommer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kai Brandstorp Arne S Nielsen 

Per Brevik        Per Frode Rismark 

Jens B Grønnerød Per Sundby 

Rune Larsen Jens H Westberg 

Per Løkkevik  

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

Photographer: Cynthia Barasz 
Rotary Club of Saint Petersburg 

Sunset, Florida 
Location: Walvis Bay, Namibia 

 


