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Innsamlingsaksjonen 2019. 
 
Lena og jeg har vært relativt aktive ved de årlige 
innsamlingsaksjonene gjennom årene. Årsaken 
var at vi hadde bra tilgang på bøssebærere fra 
elevene på Folkehøyskolen. Følgelig er vi fortsatt 
interessert i resultatet av årets aksjon, selv om vi 
sitter på sidelinjen. Vi kan ikke si annet enn at vi 
er litt flaue over å væresarpinger i år.Kr. 31.05 pr. 
innbygger førte til at vi havnet på kr.11.30 under 
landsgjennomsnittet på kr.42.35, og 14.plass av 
fylkets 18 kommuner Dette mens Svalbard bidro 
med kr.419 pr. innbygger, Utsira med kr.337.-, og 
Træna med kr.245.-Jeg har prøvd å finne en 
forklaring på elendigheten, men den er ikke 
åpenbar. 
Å skylde på at Care ikke er verdt noen kroner må 
i så fall skyldes uvitenhet. Det finnes selvsagt folk 
som mener at Norge bare gir ut og aldri får noe 
igjen, men da er i hvert fall uvitenheten i full 
blomst. Det finnes selvsagt ungdom som aldri har 
hørt om Marshallhjelpen. Da Norge var på sitt 
svakeste, etter 5 års utmattende krig, mottok 
landet vårt bistand fra våre amerikanske allierte, 
til en verdi av 450 millioner dollar, over 60 
milliarder norske kroner i dagens verdi, 
hovedsakelig som gaver. Hvordan kunne dette 
skje? 
Mannen bak hjelpen var general og senere 
utenriksminister George C. Marshall. Han så hva 
galt Versaillestraktaten fra 1919 hadde ført til. 
Fredsslutningen etter 1. verdenskrig hadde bare 
en tanke, og det var å straffe Tyskland. 
Erstatningssummen lød på svimlende 138 
milliarder gullmark. Dermed ble det skapt en 
bitterhet i det tyske folk som Hitler visste å dra 
nytte av med sin nasjonalsosialistiske politikk. 
Marshall skjønte at i 1945 måtte man gjøre det 
motsatte, nemlig å hjelpe Europa på bena igjen 
for å unngå flausa fra 1919. Totalt var det 18 land 
som tok imot tilbudet. Russland takket nei. 
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Møteprogram: 
 

Des..  

4/12 Fremtidens eldreomsorg v/ Ø. Johansen 
13/12 Julebord på golfklubben Opsund (Fredag) 

18/12 Julemøte m/ Quiz 

 
Opprinnelig ønsket regjeringen Gerhardsen å takke 
nei til hjelpen, fordi det ikke passet med 
regjeringens utenrikspolitikk. Håkon Lie og Einar 
Gerhardsen var bitre motstandere i denne saken! 
Det innebar en betydelig kursendring da Norge 
takket ja til Marshallhjelpen. 
Litt morsomt for oss er det at det er en Skjebring, 
professor Helge Pharo, som har skrevet boken 
«Marshallhjelpen - fra skepsis til omfavnelse». 
 
Thor Otto 

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   
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Referat fra klubbmøte 6. november 2019 
 

Møtested:  Rådhuset 
Program:  Risør v/ Jan Willy Damsleth 
Gjester:  Rune A Skarning 

Fremmøteprosent:  79.4 % 
Referent:  Kai Brandstorp 

 

Innkommende President ledet møtet og oppfordret oss til å ta med gjester samt møte i andre 

klubber. 

Per Løkkevik hilste til klubben via Lasse. Ivar og Tor hilste fra Grand Canaria. 

Herleik holdt 3 minutter og refererte at Tønsberg RK har satt i gang en vaksinasjons-kampanje 

for å oppdatere oss (vår aldersgruppe) for re-vaksinasjon – gjerne hvert 10 år.  

Vi oppfordres også til å legge komitemøter inn i klubbkalenderen. Styremøter holdes nå 

regelmessig hver 14. dag. 

Jørgen – 3 minutter - fortalte om hjemmevernets sin øvelse ved Knatterudfjellet hvor soldatene 

ble svært nærgående hans hus og gårdsplass. Det uten noen varsel. Jørgen ringte politiet og de 

viste heller ikke noe om øvelsen. Og kom heller ikke ut for å inspisere. Her var det dårlig 

håndtering av flere. 

Risør: 

Jan Willy stilte i Islender og Kapteinslue med skjerm da Risør 

vel forbindes med seilskuter.  På det meste var det 95 skuter 

som tilhørte byen. Jan Willy seilte alene i sin egen båt i 

sommer til Risør hvor hans slektninger holder til. Som ren Oslo 

gutt var Jan Willy fra 0 års alderen hver sommer hos sin familie 

i Risør. Huset og hytta ved vannkanten til hans besteforeldre 

var sommerens paradis.  

Victor Norman (tidl. statsråd) har skrevet bok om Risør (tiden 

1873- 2018). Det var flere opplysninger fra boka som ble 

referert. Jan Willys tidligere generasjoner (Sofus) var 

skipsfører/ skipper og seilte på Kina. Vi fikk se ekte 

Kinaporselen. Dette med skip og hav ligger nok i genene 

fortalte en sjøens patriot.  

Jan Willy viste oss også et originalt dokument / brev fra danske 

kong Fredrik 5. hvor familien på 1700 tallet fikk tillatelse til å 

starte et sagbruk i Follo. Vi fikk se mange bilder fra Jan Willys 

slekt. Hans bestefar i Risør var fisker og fiskehandler, brødre til 

bestefaren på far siden var skips kyndige fra tidligere tider. En 

var direktør i Norske Veritas, en var sjef på Hoten Verft og en 

var sjefsingeniør på FMV. «Govakker Maren» som ble drevet fram av vannjet, som fra 1931 til 60 

tallet var en av hans mange patenter.  

  



Risør fikk kjøpstad rettigheter i 1723 for bl.a. trelasteksport og etter hvert skuter, verft, 

båtbyggerier i nesten hver krok. Det var stor klasseforskjell i Risør i gamle dager og rikingene / 

redere bodde på solsiden i bykjernen. I hovedsak var det trelast som ble skipet, men også 

isblokker om vinteren (til England og kontinentet). 

1920 årene ble det slutt på seilskutene da dampskipene etter hvert overtok. Dampskip var svært 

kostbare. Redere i Risør klarte ikke slike store investeringer. Det ble nedgangstider og utflytting 

og emigrering til USA. Men eventyrlige historier og også skrøner fra seglskutetiden lever videre 

og siteres gjerne i festlig lag.   

I 1860 årene brant halve byen, men kvinnene som var hjemme og klarte å redde den vakre 

barokk-kirken. Noe av den gamle bebyggelsen unngikk flammene og er i dag forbundet med 

skipperhusene som det idyllisk heter.  

Redningsskøyter forbindes også med Risør. Risør II er en av disse som fortsatt seiler og eies av 

en stiftelse i byen. En restaurert flott skute på 48 fot. Opprinnelig bygget i 1914.  

Risør er knyttet til kystkultur, regatta, hvite skipperhus og selvfølgelig den Internasjonale 

Trebåtfestivalen i august, Kastellet (Fort fra Napoleons krigen) og Stangholmen fyr, med 

overnatting, restaurantdrift og konserter.  

Det var ikke alltid at man hadde tilgang til båt for å dra ut på holmene for å bade, da svømte vi 

like godt ut.  

Fortsettelse følger: Tids-trollet innhentet møtet og vi valgte å avslutte møtet uten å bli 

ferdige. Del 2, som vi tar på nyåret vil handle om Risørs kamp for å overleve, byutvikling, 

turisme og en del rampestreker.    

 

 



Referat fra klubbmøte 13. november 2019 
 

Møtested:  Rådhuset 
Program:  Nordkapp Boats v/ Hans Petter Slang 

Gjester:  AG, Konrad Bjoner, Kenneth Ørseng 

Fremmøteprosent:  76,5 % 
Referent:  Rolf Jul Strand 
 
President Rune Larsen ønsket gjester og kveldens foredragsholder, Hans Petter Slang 
velkommen. Videre opplyste han at Rune Skarning ble godkjent og innført som medlem på siste 
styremøte 30. oktober, derav ikke gjest lenger. Det seremonielle vil bli gjennomført på klubbens 
julebord, 13. desember. 
Leder av prosjektkomiteen, Morten Pehrson orienterte om prosjektet "First Lego League" på 
Lande barneskole. En kunnskapskonkurranse som har som mål å inspirere barn og ungdom (10-
16 år) til å interessere seg for realfag. Skolen hadde valgt å fokusere på transport og miljø 
«Hvordan få til en god by å bo i». 3 medlemmer fra klubben vår overvar generalprøven på skolen. 
Klubben sponer dette prosjektet, men skolen nådde ikke opp, så det ble ingen utbetaling. 
Per Sundby i festkomiteen oppfordret medlemmene til å komme på julefesten på Borregaard 
Golfklubb. Alternativ til tradisjonell julemat blir det denne gang lutefisk for de som ønsker det. 
Antrekk: pent kledd.  Fineste slips, medaljer og beste historie vil bli premiert. Kuvertpris kr. 475,-, 
inkl. en øl og en akevitt." 
Per Brevik meldte sin interesse for en 3 min denne gang, så presidenten slapp å trekke «kort for 
3 min». Tittelen «Min kjære bank gjennom 50 år». Dagens bankvesen er totalt forandret, umulig å 
få kontakt etter mange mislykkede forsøk både pr. telefon eller SMS. Per valgte til slutt å gi opp 
tradisjonelle veier.  Lykke til slutt var en sangervenn som var banksjef, da gikk alt «som smurt». 
Konklusjon er «kjekt å kjenne noen». 
Før presidenten ga ordet til kveldens foredragsholder, oppfordret han medlemmene til å ta med 
gjester på klubbens møter, og å bruke Rotarymerkene daglig.  Dette for å spre budskapet om 
Rotary. 

Hans Petter Slang åpnet med å presentere seg og selskapet Nordkapp 
AS. Han dro kjensel på mange av klubbens medlemmer. 
Historien startet med båtprodusenten Nordsjøplast som hadde en start i 
1966. Bedriften eksporterte båter til bl.a. Tyskland, Sverige og Sveits, var 
ledende i Skandinavia og hadde et toppår i 1972. I 1973 ble bedriften 
avviklet og solgt til Alicraft. Alicraft gikk konkurs i 1986.  Ronny Antonsen 
re-startet selskapet Nordkapp Boats AS i 1999, og ble solgt til Frydenbø 
Group AS i Bergen i 2019. Frydenbø er bl.a. hovedsponsor for Brann og 
Sogndal, og nå også sponsor for Sarpsborg 08. De er importør av 
Evinrude i Norge. Ronny eier 20% i dette firmaet og Hans Petter jobber 
20%. 
Nordkapp er i dag lokalisert i Jellestadveien 30 på Borgenhaugen med 9 

ansatte og omsetter for 135 mill. kroner. Selger ca. 500 Nordkappbåter i året, 16 forskjellige 
modeller. Har fabrikk i Polen med 250 ansatte. Det er 20 forhandlere i Norge, 8 i Sverige + noen 
andre land. 
Hans Petter orienterte om produktutvikling hvor det går 2-3 år fra ide til ferdig produkt. Om 
prosessen med produksjonsprogram, fra skisse og tegning til prototype og testing. Utfordringer 
framover nå er at menneskers ferievaner forandres, salgsprosesser endres og miljø i fokus.  Han 
fortalte hva de ansatte har gjort for å lykkes i en av de tøffeste bransjene. Det er å «stå opp om 
mårran», være positiv, seriøs og ta kundene på alvor. 
Han viste også en video av en båt med alle dens spesifikke detaljer og A-lagteamet for 
salg/markedsføring. Det besto av kjendiser som Helene Olafsen (snowboardkjører og 
programleder), hennes samboer Jørgen Nilsen (proffdanser i «Skal vi danse», Aksel Lund 
Svindal (alpinist) og Anders Jacobsen (tidligere skihopper). 
Et meget interessant foredrag som krevde 10-15 min. overtid. Tradisjonelt ble 1 fl. rødvin overrakt 
som takk for foredraget. 
Neste møte blir om Pilgrimsvandring av Kristin Vattekar og John M. Koksvik. 
 



Referat fra klubbmøte 20. november 2019 
 

Møtested:  Skjeberg Rådhus                
Program:  Santiago de Compostela v/ Kristin Vattekar John M Koksvik 

Gjester:  Anna Marie og Olaug 

Møtt i andre klubber: Rune Larsen, Arne Nilsen, Thor Otto, Jens Grønnerød,  Per 

Frode Rismark, Herleik Rønningen Ole Enger, Per Halvorsen 

Tilstede:  76,5 % 

Referent:  Søren Pyntlund 

  

Rune bød hjertelig velkommen. Rune Skarning er nå medlem av Rotary Skjeberg Rotaryklubb. 

Velkommen til Rune!  

Julebord fredag den 13.12. Torskeaften 7. februar 2020, hvor det er verdt å nevne at Presidenten 

kommer og det er lov å ta med gjester og naboer. 

Lasse informerte om helsen til Per Løkkevik. Heldigvis er Pers humør fortsatt høyt. Vi ønsker ham alt 

godt og håper dette går bra. Per er savnet i klubben. 

  

Arne, Thor Otto og Rune har vært på bra møte i Strømstad Rotaryklubb med foredrag av tidligere 

landshövding Uddevallarotarianen Lars Bäckström. Arne Nilsen takket Thor Otto for at han og Rune ble 

med til Strømstad på bra lunsj hvor det var mye sild på menyen. I Strømstad har Rotary møte hver 14. 

dag. 

  

Per Halvorsen fortalte om Rakfiskaften hvor Skjeberg dessverre ble slått av Hvaler, men ellers veldig 

hyggelig arrangement hvor 7 av våre medlemmer deltok. 

  

Herleik informerte om Den Store revaksinedagen den 26. oktober som avholdes av Tønsberg Rotary. 

26. oktober 2019.  Den Store Revaksinasjonsdagen» er et Rotary prosjekt i regi av 5 Rotaryklubber i 

Tønsbergdistriktet. En prosjektgruppe på 15 personer hadde forberedt revaksinedagen i 10 måneder og 

alt var godt forberedt. Medlemmene var fornøyd og ble en stor succes. I alt ble 454 vaksinert denne 

dagen. Prosjektgruppen i Tønsberg utarbeider i øyeblikket en prosjektplan som kan danne grunnlag som 

en oppskrift for andre klubber. Morten Pehrsen og Herleik spiller ballen over til medlemmene i Skjeberg 

Rotary for å vurdere om noe tilsvarende i Skjeberg kan være relevant? 

  

Oppfordring til medlemmene om å melde om aktuelle Ryla kandidater. 

  

Kveldens foredrag avholdes av Kristian Vattekar, som har besøkt klubben tidligere og fortalt oss om 

sin pilgrimsvandring til Santiago de Compostela i Spania. I år har hun fullført vandringen sammen med 

samboer John Morten Koksvik. Hun har dermed nådd målet sammen med millioner av andre mennesker 

som har gjort den samme reisen. Morten har tatt mange flotte bilder og videoer underveis. 

  

Kristin kommer opprindelig fra Ullerøy, innom Kvastebyen og bor nå på Kråkerøy sammen med Morten. 

Morten kommer opprinnelig fra Lillehammer og jobber i dag på DPS Fredrikstad. Kristin og Morten 



hadde dessverre store dataproblemer og deres planlagte presentasjon og fremvisning av bilder ble 

ødelagt av datatrøbbel selv om flere medlemmer forsøkte å hjelpe med gode råd. Positive Kristin holdt 

derfor foredrag uten manus med innspill fra Morten hvilket var imponerende. 

  

Pilgrimsvandringen startet i 2014 med målet Santiago - the french way.  Fra 

Frankrike er det ca 78 mill til sammen å gå og tar ca. en måned å 

gjennomføre. Kristin delte opp reisen i 3 og hun har nå gjennomført siste 

delen av vandringen. Hun møtes med Morten i Spania på første etappe av 

pilgrimsferden og var sammen med Morten i 2 år før han flyttet fra 

Trondheim til Fredrikstad. 

Den midterste etappe ble gjennomført i 2015, hvor Kristin igjen møtes med 

Morten på den siste del av denne etappe. De har så vidt mulig forsøkt å bo 

gratis underveis og i stedet gitt donasjoner der de har bodd i tillegg til 

overnattinger på herberger. Etappe 3 ble gjennomført i mai 2019. Dette var 

rett etter at Kristin hadde fått konstatert kreft i februar 2019 hvor utsiktene 

var veldig dårlige. 

  

Etter hun hadde avsluttet stråling og kreftbehandlingen var en av hennes 

største prioriteringer å komme tilbake og gå siste etappe. På siste etappe 

fløy hun til Madrid i motsetning til de øvrige 2 turer fløy hun til Bilbao. Som 

følge av ettervirkninger fra kreftbehandlingen ble Kristin underveis veldig 

sliten og reiste inn imellom med buss hvor alle viste mye omsorg. Det er fint 

tidspunkt å gjennomføre pilgrimsreisen i mai måned i forhold til 

værforholdene da det kan være veldig varmt om sommeren. Alle reisende 

må ha et pilgrimspass for å benytte seg av de særlige pilgrims 

overnattingssteder underveis på turen. Der er stort sett alltid plass til en 

ekstra gjest på disse stedene. 

  

Hun hadde planer om å gå alene og meditere underveis, men ofte gikk hun gjerne samme etapper i 

større grupper. Hun hadde mange sterke og store opplevelser og så mange messer og kirker underveis. 

Det ble et veldig rørende øyeblikk og komme frem til Santiago og inn til Katedralen. Der en del ritualer 

som gjennomføres når en kommer frem fra pilgrimsferden. 

  

Vel frem i Santiago endte turen ikke for Kristin da hun nå har konvertert til katolsk kirke og fått et 

standpunkt på egen tro.   

Presidenten takket for et veldig bra foredrag uten manus. 

  

Neste møte er om liv, sorger og glede av Tore E Nielsen begravelsesbyrå.  
 



Referat fra klubbmøte 27. november 2019 

 
Møtested:  Rådhuset 
Program:  "Et liv i glede og sorg" v/ Tore Nilsen (Begr. byrå) 
Fødselsdag:  Per Inge 26/11 
Møtt i andre klubber: Arne i Rakkestad RK 
Fremmøteprosent:  70.6 % 
Referent:  Per Brevik 

 
På et foregående møte hadde Herleik informert om et prosjekt som Tønsberg RK hadde tatt initiativet til. 

En felles vaksinasjonsdag med poliovaksine i samarbeid med naboklubbene. Et meget vellykket prosjekt 

som Arne N har luftet for vårt distrikt. Det ble meget godt mottatt og vi satser på å få til noe tilsvarende 

neste år på poliodagen i oktober. 

 

President Rune orienterte om en invitasjon fra Halden RK der en viseadmiral i forsvarsstaben skulle 

foredra om forsvarets fremtid, meget interessant, og flere av klubbens medlemmer var interessert. 

 

Tor Ørseng holdt en fin 3. min om det å fornye førerkortet, med tegning av klokka og kombinere tall og 

alfabet. Det gikk bra til slutt! 

 

Tore Nilsen ga oss en både meningsfylt og til tider morsom fortelling om sitt 

liv både før og etter sitt familiefirma, begravelsesbyrået.  

 

Han hadde tidlig interesse for det å begrave noe, nemlig dyr og andre 

levende vesener. Alle skulle ha en verdig begravelse, også med salmesang, 

nemlig "kjærlighet fra Gud". Han var visergutt hos slakter Berby og ble en 

gang sendt til Opsund med 2 knakkpølser i 26 kuldegrader, "da ble Berby 

sint." Etter en stund turte han å spørre om mere lønn og spurte pent om han 

kunne få litt pålegg. Ja da gutten min, gå inn på lageret og ta så mye 

saltpølse du bare orker!  

 

Etter en tid på KPS fikk han og Gunni tilbud om å reise i misjonen. Det ble 

både leirkvelder og engasjement på Sauevika. I 1983 startet de sitt eget 

begravelsesbyrå og i dag har de 9 ansatte hvorav 7 familiemedlemmer og to 

nære venner. Han og kona Gunni har holdt på i 50 år og jobber fortsatt, (i eget tempo). 

 

Tore hadde mange minner, både triste, men også gode minner fra sin tid i firmaet. Han har møtt stor 

takknemlighet og truffet mange gode mennesker i vanskelige situasjoner. 

 

I gamle dager hadde byråene egne snekkerverksteder som lagde kister. Den gang var det vanlig med en 

minnestund i kapellet og gravfølget fikk den ærbødighet den døde skulle ha. I dag hender det at biler tuter 

og sjåfører viser fingeren hvis det går for sakte. Helt utrolig! I dag er det 5 store fabrikker som lager 

40.000 kister i året. Priser fra 3-48.000 kr. for en kiste. Standard er 10.000 kr. 

 

Det har vært en stor forandring i typer av dødsfall, krybbedød har Rikshospitalet funnet årsaken til, og 

dødsulykker på E6 har blitt vesentlig redusert. Det som gjør mest inntrykk nå er unge mennesker som tar 

sitt eget liv. Tore nevnte en jente på 14 år og en gammel mann på 94, så spennet er stort.  

 

En oppgave som også ligger til byrået, er begravelse av mennesker i andre religioner. Muslimer, Hinduer 

og i tillegg religionsløse personer som skal ha sin egen form og ritualer. Tune kirkegård har den største 

muslimplassen i Østfold.  

 

Er det dyrt å dø? Ja sier Tore. Bare dødsannonsen i bladet koster 3000 kr. og den blir laget helt ferdig 

hos byrået. Solosang koster 2-3000 kr. En gravsten koster 12-50.000 kr. De hjelper også til med 

offentlige dokumenter. De regner med 17-20 timer arbeid pr. begravelse så summen blir ganske stor. 

 

Til slutt ville Tore bare si at det er troen som har hjulpet ham i denne jobben. Han sa: " For meg er ikke 

døden det siste, men det nest siste". 

 



Mimresiden 
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 15.11 1989  

MØTELEDER: presidenten MEDLEMMER: 31 

GJESTER Johan Fjærestad, Sarpsborg Reidar Sanne 

MØTT I ANDRE KLUBBER Karl Erik Lindberg i Baruta Venezuela, 

John Karlsen Sarpsborg  

REFERENT Per Løkkevik 

Presidenten innledet med a referer følgende 

- Brev fra Haugan om konsert ved Olav i musikkhøyskolen 

- Invitasjon til neste R I i Portland (vi stiller som vanlig med en betydelig 

kontingent). 

- Invitasjon til RYLA seminar (der blir det vel verre) 

Så var Per Erik ute med en etterlysning etter papirer og diverse som tidligere 

sekretærer matte ha stuet vekk i kroker og under tak 

Dernest fortalte Karl Erik litt fra sin siste reise i Argentina Man besøkte blant 

annet en Rotaryklubb i Caracas. 

De siste som fikk ordet før Thor Andersen, slapp til var festkomiteen Denne gangen 

gjaldt det julebordet på Festiviteten den 20 desember. Egenmelding godtas ikke for 

et sa viktig evenemang som vanlig gikk det ut oppfordring om a la bilen sta hjemme 

dersom man ville ha full valuta for pengene 

Thor Andersen tok i sine 3 minutter for seg klubbmiljøet basert pa en artikkel han 

hadde lest i RN Deretter utviklet han det til a komme inn pa ytre faktorer som i 

sannhet betyr mye for Skjeberg Rotaryklubb. 

Disse ytre faktorene har medført en stadig tilbakevendende til Four-Way test - for 

Thor. Man har tydelige problemer med å få sine utbrudd overfor 

ovennevnte faktorer til å holde under testen. 

Det utviklet seg etterhvert til en diskusjon o ver et kjent og kjært tema i vår -

klubb: Husproblematikken. Det ser nå ut til at dette kan bli et hovedtema i 

ytterligere noen år. Vi ser frem til friske diskusjoner i. det tilstundende sekel 

Resten av møtet (ca 5 minutter) ble viet samtale i henhold til programmet 

 

 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 22.11 1989  

MØTELEDER: Presidenten 

MEDLEMMER: 27 GJESTER : Reidar Sanne 

FØDSELSDAGER: Kristian Wilhelmsen, 16.11 Karl Erik Lindberg, 17.11  

REFERENT : Jan-Robert Larsen 

REFERAT FRA DAGENS PROGRAM: BedriftsbesØk hos HIPPE A/S. 

 

Denne onsdagskvelden var vi invitert til Skjebergbedriften HIPPE A/S ved Kampenes 

Næringspark på Iseveien. Vi ble Ønsket velkommen av bedriftens daglige leder Ola 

Hermann Hippe. Ola H. Hippe innledet med å si at Hippe-konsernet består av tre 

frittstående enheter: 

1. Hippe Holding = Eiendomsforetagende 

2. Hippe A/S= Omsetter møbler, kontormaskiner og rekvisita 

3. Hippe Micro A/S = Salg av datautstyr 

Hippe konsernet eies av far og to sønner Hippe. Hippe konsernet startet for 6 år 

siden med 3 ansatte. Fremtidsmål var 5 ansatte. I dag har konsernet 33 ansatte og 

en omsetning på 33 mill, kroner. 

Tomten ved Kampenes Næringspark er på 34.000 m2 (34 da.) mens bygningen 

(forretning og kontorlokaler) er på 3.550 m2 grunnflate. 

Husleie er bedriftens største enkeltutgift. Bygge kostnadene var på 30 mill, 

kroner (1988-kroner). Etter en historisk innledning ved Ola H. Hippe ble vi tatt 

med på omvisning i alle bedriftens avdelinger. Det var interessant å få ta del i 

Hippe~ familiens tanker, idéer og ikke minst bedriftens fantastiske virke, 

virkemidler og utvikling. 

Kvelden endte med bespisning i bedriftens konferansesal, men da var også klokka 

gått langt over den akademiske ROTARY-TIMEN. Besøket løste seg opp ca. kl. 21.3o 

og hvilke salgsavtaler dette besøket avstedkom sier historien intet om, men en 

interessant kveld ble det i alle fall. 

 



Sistesia   Statistikken 

100 % fremmøte november 

   

Prosjektet fra Tønsberg RK.  
 

ROTARY FOR REVAKSINASJON (ctrl + klikk for hele innslaget fra Rotary Norge) 

Nærmere 500 vaksinerte seg med Rotary på «Den Store Revaksinasjonsdagen» lørdag 26. oktober i 

Tønsberg. Folkehelseinstituttet anbefaler poliovaksine hvert 10. år. 

Vaksinen ble gitt gratis til de 200 første, deretter kostet det kr 300 (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 Farmandstredet i Tønsberg, motiverte og informerte om muligheten til å få vaksine. «Den 

Store Revaksinasjonsdagen» var et Rotary prosjekt i regi av 5 Rotaryklubber i Tønsbergdistriktet: Færder, 

Jarlsberg, Nøtterøy, Tønsberg og Sem Rotaryklubber. En prosjektgruppe på 15 personer hadde 

forberedt denne dagen i hele 10 måneder, så alt var godt forberedt.  

Det var et prosjekt i god Rotaryånd og i tråd med Rotarys motto «Service above Self». Prosjektet 

profilerte også Rotarys store engasjement og arbeide for å utrydde Polioviruset fra jordens overflate. Inntil 

dette viruset er utryddet helt må vi fortsette å vaksinere oss - også i Norge. De fleste av oss ble vaksinert 

mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt som barn. Dessverre er det slik at disse vaksinene ikke gir 

beskyttelse livet ut. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at alle voksne tar vaksiner mot disse 4 

sykdommene hvert 10. år.  

I tråd med Folkehelseinstituttets anbefaling gikk altså 5 Rotaryklubber i Tønsberg området sammen om å 

gjennomføre «Den Store Revaksinasjonsdagen» av voksne på Farmandstredet sentralt i Tønsberg lørdag 

den 26. oktober i år. Det var en åpen dag med tilbud til alle om å bli revaksinert med påfyllingsvaksinen 

Boostrix-Polio mot difteri, stivkrampe og kikhoste og Polio. Vaksinen ble satt i overarmen av erfarne 

helsesykepleiere og i trygge omgivelser med leger hele tiden til stede. Alle som fikk vaksinen ble registrert 

i vårt nasjonale vaksinasjonsregister, SYSVAK.  

Det ble en meget vellykket dag. I tillegg til alle som ble vaksinert var det mange flere som ble oppmerksom 

på behovet for å revaksinere seg, og for Rotary i Tønsberg distriktet ble det også et meget positivt 

omdømmeprosjekt. Nærmere 500 vaksinerte seg med Rotary på «Den Store Revaksinasjonsdagen» 

lørdag 26. oktober i Tønsberg. 

 

Per Brevik        Rune Skarning 

Ole Enger Per Chr. Solberg 

Brynjulv Kjenstad Rolf Jul Strand 

Rune Larsen Per Sundby 

Lasse B Lundgaard Thor Otto Trapness 

Arne S Nielsen Jens H Westberg 

Hans Erik Pedersen Jørgen Winsvold 

Herleik Rønningen Thor Ørseng 

6/11 13/11 20/11 27/11 Snitt 

79,4 76,5 76,5 70,6 75,6 

Aug. Sept. Okt. Nov. 

55,9 78,0 72,2 75,6 

http://www.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/236



