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Høsten er over oss. Det er jo dagene med 
den første frosten som alltid virker kaldest, og 
får noen av klubbens medlemmer til å lengte 
sydover til sol og varme 
Allikevel holder klubben stand, med godt 
fremmøte til gode programmer. Og snart er 
det rakfisk! 
Det er tid for RYLA igjen. Alle i klubben 
oppfordres til å finne kandidater for neste års 
RYLA. Dette er et bidrag til samfunnet som 
Rotary har grunn til å være stolt av. Tidligere 
RYLA deltakere burde på sikt være aktuelle 
kandidater for medlemskap i Rotary. De har 
jo gått den beste skole. 
Når det gjelder medlemskap, så er det jo hele 
klubbens ansvar, selv om tema rekruttering 
tilhører en annen komite. Som ansvarlig for 
det som tidligere het yrkeskomiteen har jeg 
en bekymring. Andelen yrkesaktive i klubben 
er ikke stor, den burde være større. Rotary’s 
ideale er blant annet etikk i arbeidslivet. For 
å ta dette på alvor, må vi ha innflytelse. Det 
kan vi få med flere yrkesaktive medlemmer. 
Det er også komiteens ansvar å rådgi 
klubben og styret om størrelsen på RF 
bidraget. Dette bidraget har vært et 
prisverdig tilskudd til distriktets fond og til RF. 
Vi har i en periode unnlatt å betale dette 
bidraget. Litt merkelig egentlig, at vi har blitt 
mer gjerrige etter at vi fikk bedre råd. 
Komiteen har gitt innspill til neste års budsjett 
at vi gjenopptar denne praksisen. 
Så til slutt et velment råd: 
Kle dere godt i kulda, og ta på brodder på 
glatt føre. Vinteren er snart over oss 
 
Øistein 
Komite for Yrke, RYLA og RF 
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Møteprogram: 
 

Nov.  

6/11 Risør v/ Jan Willy Damsleth 
13/11 Norkapp boats v/ Hans Petter Slang 

20/11 Pilgrimsvandring v/ Kristin Vattekar 

27/11 Utfordringer ved nye religioner v/ Tore Nilsen 
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Sekretær: Arne S Nielsen 
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Referat fra klubbmøte 2. oktober 2019 

 
Møtested:  Rådhuset 
Program:  Redningstjenesten/skøyta v Erik R Kunz 
Fødselsdag:  Ingen 
Møtt i andre klubber: Arne Nielsen og Rune Larsen i Tune RK 
Fremmøteprosent:  81,8 % 
Referent:  Rolf Jul Strand 
 

I presidentens fravær, ledet innkommende president Rune 
Larsen kveldens møte. 
 
Klubbens PHF til leder av VM i Orientering, Per Bergerud har 
fått god dekning i SA. 
 
Per Brevik hilste fra Per Løkkevik som fremdeles sliter med 
sykdommen. Han er ved godt mot og omtaler sin alvorlige 
sykdom alltid på en humoristisk måte. 
 
Lasse (Programkomiteen) opplyste at Per Bergerud kommer til 
klubben 6. november.  
Forslag fremkom at vi da må ha en 3 min. om Paul Harris. 
 

Kveldens foredragsholder Erik Røsberg Kunz presenterte seg.  Han er båtfører og leder for 
Redningskorpset, og stasjonert på Skjebergkilens Marina i Ullerøy. Dette er en frivillig, 
ulønnet stilling.  Han jobber fast i politiet som etterforsker.  
 
RS Horn Stayer er 42 fot og har 2 motorer på 500 Hk. Det er ingen ansatte. De er frivillige 
ombord, 1 båtfører, 1 båtsmann (navigatør) og 1 matros på dekk. I Skjeberg er det 33 aktive 
medlemmer, og det er rullerende vakter. Oppstart i Skjebergkilen i 2012. 
Mannskapet må gjennomføre et 40 timers kurs annen hvert år. Oppdragene utgjør årlig 300 
timer frivillighet pr. person som også inneholder vedlikehold av utstyr. 
Redningskorpset har en 128 år lang historie. Det er 2 Hovedredningssentraler i Norge. 320 
fast ansatte og 1300 frivillige. Det er 50 stasjoner og 52 skøyter. Ikke bare langs kysten, men 
også en på Femunden og Mjøsa. 
 
Hovedinntekten til RS er medlemskontingenten, men også donasjoner og andre inntekter. Er 
man medlem er all hjelp gratis (inntil 3 timer). RS driver også Sjøredningsskolen og 
forebyggende virksomhet for barn, ungdom og voksne. 
Han fortalte om VERDIER (være profesjonell), FORMÅL (redde liv, berge verdier) og 
VISJON (ingen skal drukne). 
 
I 2018 reddet de 27 liv og hadde 8268 oppdrag. I Skjeberg berget de 3 liv og hatt 170 
oppdrag. 
 
Medlemmene stilte mange spørsmål underveis som var en bekreftelse på et meget 
interessant foredrag. 
 
Foredragsholderen ble på tradisjonelt vis overrakt en flaske vin. 



Referat fra klubbmøte 9. oktober 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus   
Program:  Ungt entreprenørskap v/ Sille Trapness Solberg 
Tilstede:   69,7 % 
Gjester:   Rune Skarning og Anne Helene Trapness  
Referent:   Søren Pyntlund 
 
 
Rune bød velkommen. Neste gang er det budsjettmøte og komitéer ble oppfordret til å melde inn 
behov og kostnad. 
 
Distriktskonferanse på Kiel ferga med tema om FNs bærekrafts mål:  

 
 
Ine Barlie er valgt som innkommende guvernør fra 2020 etter Jutta Bachmann. 
 

Thor Otto byder velkommen til kveldens foredrag: Ungt 
entreprenørskap v/ Sille Trapness Solberg, som er datter til Thor 
Ottos bror.  
 
Sille kom springene inn på scenen og høyttalende vekket Sille stor 
begeistring for medlemmene. Gikk lidt over maks tid, men det gjorde 
ingenting!  
 
Sille Solberg er lærerutdannet – adjunkt. Hun er nestleder i Ungt 
Entreprenørskap i Østfold og ansvarlig for videregående skoler og 
høgskoler i Østfold.  
 
Ungt entreprenørskap inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape 
verdier, fremme kreativitet og skaperglede.  

 
Ungt entreprenørskap har avholdt 100 års jubileum på verdensplan og har vært i Norge siden 
1997. UE er en ideell organisasjon i samspill med utdanningssystemet og næringslivet og andre 
aktører som jobber for å utvikle barn og unge. Der er ca. 100 medarbeidere i Norge, spredt rundt i 
hele Norge. 17 fylkesorganisasjoner er tilknyttet UE.   
 



Det er tydelig at Sille brenner for å hjelpe barn og unge langt inn i sjelen. Det er viktig med ungt 
entreprenørskap da de unge får muligheten for å ta steget ut i den virkelige verden og trene på å 
drive entreprenørskap. Dette er en viktig arena hvor endringer skjer stadig mer rask. 
Omstillingsevne er veldig viktig og det å tørre å tenke nytt blir avgjørende. 
 
UE programmer er forankret i kompetansemålene for Kunnskapsløftet. Det er viktig for UE å 
bidrage til skolereformen, således at barna skal få lært det viktigste.  
 
Det legges stor vekt på å anvende teori i praksis, kontakt med næringslivet og knyttet opp mot 
ulike studieretninger.  
 
Ungt entreprenørskap har ulike programmer:  
 
2. trinn – 7. trin 

• Smart  

• Våre familier  

• Vårt lokalsamfunn 
 
2. trinn 
Lærer barna om våre familier, hvorfor det er viktig å ha jobb, ulike yrker og prioriteringer i forhold til 
bruk av penger. 
 
5. trinn 
Lærer barna om lokalsamfunnet, verdien av offentlige tjenester og hvorfor vi må betale skatt 
 
7. trinn 
Elevene trener i kreativitet, samarbeid, undersøkelser og presentasjoner som kan knyttes til gitte 
temaer, f.eks. bærekraft og energi med fylkesfinale som avholdes på HiØ. 
 
8. trinn – 10. trinn 

• Elevbedrift 

• Innovasjonscamp 

• Økonomi og karrierevalg  

• Jobbskygging 
 
Elevbedrift 
Når barna etablerer en elevbedrift oppnår de erfaring i å drifte eget foretak i samarbeide med 
andre elever hvor skole og UE er med som veiledere.  
 
Innovasjonscamp 
En treningsleir hvor elevene trener på et reelt oppdrag fra enten privat eller offentlig virksomhet 
med en definert problemstilling innenfor en kort tidsperiode.  Presenterer løsningen for en jury som 
kårer en vinner med fokus på kreativitet og nyskapning.  
 
Videregående  

• Ungdomsbedrift 

• Innovasjonscamp 

• Sjef i eget liv 
 
Ungdomsbedrift 
Her gis elever på videregående skoler mulighet for å få erfaring med etablering av virksomhet 
innenfor trygge rammer. Virksomheten blir registret hos Brønnøysund. Elevene har tilgang på 
mange ressurser, herunder såkalt UB-løypa.  
 
Her finnes bra veiledning fra startsfasen og gjennom hele programmet:  
Kick off, kreativitetskurs, propelljakt, ledelsesseminar, messeseminar, fylkesmessa/NM  
 



Rammebetingelsene for en ungdomsskrift er maks 140.000 kr i omsetning, andeler på maks 
10.000 kr, minimum 2 ansatte, skattefritt 10.000 kr per person. 
 
Alle ungdomsbedrifter må registrere virksomheten, valg av mentor, utforme forretningsplan, 
presenterer ideen for eksterne, føre regnskap, oppstille årsregnskap og levere revisorbekreftet 
årsregnskap. 
 
Ungt Entreprenørskap og Sparebank 1 deler ut propellbrev til ungdomsbedrifter som trenger 
startkapital på 1.000 kr. Ideen presenteres for en jury i 5 minutter og deretter er det spørsmål og 
kommentarer i ca 10 minutter.   
 
 
Sjef i eget liv 
Her blir elevene satt i forskjellige situasjoner som skal bevistgjører dem i forhold til de handlinger 
de gjør i livet, herunder konsekvensene for deres personlige økonomi og muligheten for å kjøpe 
egen bolig i fremtiden.  
 
Høyere utdanning 

• Student bedrift  

• Innovasjonscamp 
 
Student bedrift 
Her trener de studerende i 12 måneder på å drive egen virksomhet, fra etablering, drift og 
avvikling.  
 
FNs bærekrafts mål er også sentralt for UE. Når en bedrift er bærekraftig, baserer denne seg på 
lønnsomhet, behovstilfredsstillelse, ivaretar miljøet og gjennomføres med en omtanke for 
menneskene som jobber der og andre som blir berørt av virksomheten.  
 
Der er ingen tvil om at det UE driver med og engasjementet som skapes mellom UE, elever og 
studerende er imponerende.  
 
Konkrete undersøkelser viser at unge scorer høyere på å ta initiativ, problemløsning og ta 
beslutninger.  Høyere score på samfunnskompetanse, presentasjoner, matte og digital 
kompetanse. Støre kunnskap om og sannsynlighet for egen etablering. Lavere sykefravær og 
forbedret presentasjon!  
 
Sille dro frem mange smakebiter fra deres program, flinke og kreative barn og unge. Tydelig at UE 
bygger opp om gode ider og legger til rette for unge gründere i fremtiden som er kjempe viktig for 
Norge.  
 
Morsomt at Silles siste ungdomsbedrift ble Norsk Mester – ISY. Vi gjør det isy å spise is! 
 
Norske Artifish er kåret som Europas beste studentbedrift i 2019, som ble kåret ut fra en 
bærekraftig og innovativ løsning på lakseluseproblemet som bygger på opptrening av rensefisk så 
de er mere effektive lusespiser. Ganske imponerende.  
 
Sist i foredraget fikk vi alle en kreativ utfordring av Sille som vel med tydelighet demonstrerte at det 
er viktig at de unge oppfordres til innovasjon og kreativitet, således at de unge hjelper oss erfarne i 
fremtiden med nye løsninger og muligheter… 
 
Rune takket Sille for et veldig spennende foredrag og konkluderte med, at det som Ungt 
Entreprenørskap driver med er midt i hjerte for Rotary.  



Referat fra klubbmøte 16. oktober 2019 

 
Møtested:    Skjeberg Rådhus    
Program:   Ur-egoforedrag med Thor Otto Trapness       
Gjester:   Rune Skarning, Ole Kristian Laengen  
Fødselsdag: Jens H Westberg, 14/9, Hans K. Guslund, 14/10  
Tilstede:   69,7%   
Referent:   Ivar Haug 

 
Fungerende president Rune Larsen ønsket velkommen til et møte med Thor Otto i 
fokus med Ur-egoforedrag. 
Presidenten minnet komitelederne om at frist for å levere innspill til budsjettet var i 
dag. Julebordet var flyttet fra onsdag 11. til fredag 13. desember. Jan Willy kunne 
opplyse at skilt til krakker på Børtevannet var laget ferdig og ville bli montert på de to 
som var på plass. To nye ville komme på plass ila året. Pressekonferanse var 
planlagt. 
 
Ur-egoforedrag med Thor Otto. 
Thor Ottos slekt kommer opprinnelig fra en halvøy i Storsjøen ved Östersund. De 
flyttet til Værdal i Trøndelag på 1700-tallet. Bestefar og far var bakermestere etter at 
de bosatte seg i Sarpsborg. Thor Otto har vært adjunkt og bonde i Skjeberg. Thor 
Otto er født i 1938. Han hadde en 5 år eldre bror som valgte sjøen som arbeidsplass. 
Under krigen var de en periode evakuert til Skjebergdalen før de etter hvert bosatte 
seg i Kulåsgt. 23 ved Kirkegaten skole. Skoleparken var full av tyske skyttergraver og 
kanoner. Han ble som 6-åring arrestert for å ha gitt russiske krigsfanger matpakker. 
Begynte på Kirkegaten skole høsten 1945 men allerede i januar 1946 ble de overført 
til Sannesundveien skole hvor han ble i fem fantastiske år med mange fine lærere og 
fint kameratskap blant elevene.  
 
3. Sarpsborg speidertropp ble stiftet og i 1955 bygget de speiderhytte mellom Langen 
og Børtevann. Kjedet seg aldri. På lørdag kunne det bli 14 turer mellom Skoleparken 
og Torvet. «Faiven» på Festiviteten søndag kveld var populær pluss en mengde 
forskjellige ball. Han ble russeformann i 1957. Etter gymnaset var han lærervikar på 
Kruseløkka skole og dette året var bare «lykke». 
 
Kjøpte seg en 150-kubikk Tempo og dro til Paris. I 1958 startet studietida på 
Universitetet i Oslo. Etter forberedende ble det grunnfag i geografi sammen med Per 
Andersen. I 1961 startet militærtjenesten på befalsskolen for feltartilleriet, 
Haslemoen, men denne tjenesten varte bare 4 måneder før han ble overført til 
Fredrikstad og senere til Haslemoen. I løpet av denne tiden mistet han sin far. Var 
tilbake på Universitetet i 1962 og startet opp fransk mellomfag og hadde gjennom det 
opphold i Frankrike. Frankrike har blitt Thor Ottos «andre hjem» etter et tyvetall 
besøk. 1963 ble det eksamen i fransk mellomfag og ikke minst giftermål med Anne 
Helene. 
 
1965 ble det først eksamen i engelsk mellomfag og deretter jobb på Wangs 
handelsskole før turen gikk til Skjeberg og jobb på folkehøyskolen. 



Men det ble også tid til nye Parisbesøk. Det i 1968 med studentrevolusjonen var 
spesielt. Samme høst mistet han først sin bror, men så ble sønnen Ole født. 
Startet som kornprodusent i 1970 og bygde ny låve i 1973. Fikk i 1974 tilhold i 
Numedal med leid hytte og fiskevann.   
 
Samme år ble Skjeberg Provisional Club startet som året etter ble til Skjeberg 
Rotaryklubb. Dette har gitt Thor Ottos liv en vesentlig dimensjon. Det ble også etter 
hvert tid for å drive med politikk både i kommunestyret og også noe i Formannskapet. 
Her var han sammen med Jens Grønnerød. I 1978 var han vikarierende rektor på 
folkehøyskolen. 
 
På 80-tallet startet han sammen med 4 andre en fasjonabel vinklubb. 5 møter i året i 
24 år tilsier konsum av 600 vinflasker! 
Bygde ut Halvorskogen boligfelt i Kvastebyen i 1987. Det tok 10 år før alle tomtene 
var solgt. 
 
Reising har det blitt mye av, spesielt til Frankrike. Feiret 50-årsdagen på Ritz Hotel i 
Paris. 
 
Om familien kunne Thor Otto fortelle at Anne Helene er realfagsutdannet fra 
Universitetet i Oslo og har undervist 40 år på Kruseløkka. 
Datter Marie er 55 år, har landbruksutdanning, hun er samboer med Frode Andersen. 
Hun har to barn: Anne Helene d.y. 26 år m/lærerskole og Kristian 24 år, flytekniker på 
Gardermoen. 
 
Sønn Ole M. 51 år, Cand. polit, ansatt i Helfo Fredrikstad/Tønsberg. Gift med Ina. 
2 barn: Else Marie 14 år og Ole Magnus 12 år. 
Thor Otto ble pensjonist i 2003 etter 38 år på Folkehøyskolen. 
Han fylte 81 år for noen dager siden. Til tross for hjerte- og kreftoperasjon, 50% 
lungekapasitet og diabetes håpet han det ble noen møter til i klubben. 
 
 



Referat fra klubbmøte 23. oktober 2019 

 
Møtested:  Rådhuset 
Program:  Budsjettmøte 
Fremmøteprosent:  66,7 % 
Referent:  Per Brevik 
 

Dagens møte var satt av for å gjennomgå klubbens og komitéenes behov for penger. 

Per Halvorsen fra festkomitéen orienterte for de kommende festligheter. Julebord på Opsund 

fredag 13. desember med både lutefisk og tradisjonell ribbe. Ville ha en fortegnelse over 

antall med lutefisk, da kjøkkenet hadde en øvre grense på 10-15 stk. Etter en rask sjekk, gikk 

det visst i orden med begge rettene. 

Lasse Lundgaard hadde vært hos vår guide Lars Ole Klavestad på steinbruddet i Ullerøy og 

levert to flasker vin som takk for et utmerket foredrag. Han hadde også vært inne i atelieret til 

Lars Ole som er en dyktig kunstner også med egen utstilling. 

Som en meget artig start på budsjettmøte, satte vår sekretær Arne i gang noen strofer av 

pengegaloppen til stor begeistring fra medlemmene. 

Kasserer Per Frode, viste fram ønskene fra komitéene og 

det ble en del diskusjoner rundt de enkelte postene. Det 

som skapte størst diskusjon var beløpet som skulle betales 

årlig til Rotary Foundation. Dette beløpet har vært 400 

kroner inntil nå, og det er noen år siden det har blitt justert.  

Det endte med at Presidenten ville ha en avstemning, og 

det sto mellom å beholde beløpet eller øke det til 500 

kroner pr. år. Det ble en meget jamn seanse, der resultatet 

ble 10 mot 11 og som den demokratiske klubb vi er, 

bestemte President Rune å gå for 450 kroner til RF i år. 

Det ble en del diskusjon og forslag til nye inntektsgivende 

prosjekter. Arne kom med et eksempel fra en annen 

Rotaryklubb som hadde tjent 60.000 kroner på salg av 

kalendere som riktignok var sponset av lokale bedrifter. 

Større prosjekter er ikke så lett å få til via RF, uten å samarbeide med andre klubber. 

Mary's Venner er et slikt prosjekt, men erfaringen viser at det er noe "tungrodd" og krever 

mye papirarbeid. 

Kai B hadde et tilbud om å sette opp isbitmaskin i Rådhuset med en liten inntekt til klubben 

pr. ispose. Klubben mente at det ikke var så dumt. 

Til slutt kunne Presidenten meddele at neste års kontingent økes med 50 kroner, som 

tilsvarer en økning på 2,1 %. 

Et litt spesielt forslag var å ilegge bot til de medlemmene som ikke hadde på seg 

Rotarymerke på møtene. Kanskje det var en idé? 

 



Referat fra klubbmøte 30. oktober 2019 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus   
Program:   Sarpsborg Idrettsråd v/Kjell Einar Andersen    
Gjester:   Rune Skarning  
Fødselsdag: Vårt æresmedlem Thorbjørn Knape 29/10 90 år 
Tilstede:   70,0 %   
Referent:   Ivar Haug 

 
Fungerende president Rune Larsen ønsket velkommen til et møte hvor Sarpsborg Idrettsråd 
og bl.a. Stolpejakt skulle stå i fokus.  
Per Brevik og Thor Otto Trapness hadde vært og besøkt Thorbjørn Knape og kunne hilse så 
mye tilbake. Presidenten var fornøyd med omtalen av Polio Pluss i SA. Jan Willy Damsleth 
orienterte om innsatsen fra 5 av medlemmene ifm Utdanningsmessen i Fredrikstad.  
Jens Henrik Westberg takket for gave og «blnstr» i forbindelse med 80-årsdagen sin. 
Per Brevik skulle hilse så mye fra Per Løkkevik som var på Radiumhospitalet. 
 
3-minutter  

Med bakgrunn i at ingen hadde tilbudt seg å gi en 3-minutter, ble Per 
Christian Solberg trukket ut til å bidra.  Per Chr. Skulle presentere 
synspunkter på hva slags møterom han likte best. Med påstått bidrag fra 
«den hellige ånd» havnet han på alternativet med det nedlagte 
gravkapellet i Varteig kirke (etter forslag fra Kjell Lunde). Presidenten 
oppfordret medlemmene om å melde fra til Lasse Lundgaard om en 
ønsket å bidra med fremtidige 3-minutter.  
 

Sarpsborg Idrettsråd og stolpejakt 
 

Sarpsborg Idrettsråd er en paraplyorganisasjon for 90 
idrettslag i Sarpsborg kommune. I styret sitter blant annet Pål 
Tønnesen som er styreleder, Kjell Lunde som er nestleder. 
Daglig leder er Kjell Einar Andersen som holdt kveldens 
presentasjon. 
Idrettsrådet representerer 50 særidretter. De holder til i lokaler 
ved Sarpsborg Stadion i Sarpsborg 08s lokaler. Området rundt 
stadion er tilrettelagt for en rekke aktiviteter. I disse dager 
etableres DUMPA aktivitetspark. I tillegg har Kirkens Bymisjon 
overtatt tidligere brakker og etablert Skattkammeret som 
formidler utlån av sportsutstyr til unge. Dessuten er jo også 
Sarpsborg Bandyklubb en viktig aktør i området. 
 

 
Temaet var deretter STOLPEJAKT. Sarpsborg var først i Norge med å starte med dette og 
det begynte allerede april 2013. Jakten kan skje både med papirkart og bruk av App. på 
mobiltelefon (det siste er mest populært). Stolpene med QR-koder var plasser ved 
kulturhistoriske monumenter. Når QR-koden scannes, vil info om stedet kunne leses på 
mobilen. Det er 6000 stolper i Norge. Avhengig av antall besøkte stolper kan man få 
belønning i form av «merker». Toppmerket er «Norgesvenn» dersom man har besøkt en 
stolpe i 15 forskjellige kommuner. I Sarpsborg er det registrert 2400 stolpejegere og disse 
har avlagt 61.000 stolpebesøk i år. I kommunen er det nå 70 stolper (350 i jubileumsåret). 
Ellers ble vi gjort oppmerksom på at det er mulig å få tilgang på diverse turkart ved å 
henvende seg til Sarpsborg kommune. 
Til slutt ble vi orientert om at Sarpsborg kommune vil arrangere NM-veka i 2021. 
Her vil det også bli arrangert mesterskap i diverse spesielle idrettsgrener som f.eks. 
håndbak, tautrekking mm. TV-dekning 4-5 timer hver kveld hele uka. 



Mimresiden 
 

 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 25 10 89 

MØTELEDER: Presidenten 

MEDLEMMER 25 

GJESTER Ingen 

MØTT I ANDRE KLUBBER Ingen 

FØDSELSDAGER Thor Otto 12 10 8 

MELDINGER/FRA ALMANAKKEN: 

REFERENT Jan-Robert Larsen 

 

REFERAT FRA DAGENS PROGRAM Yrkeskomiteens kveld 

Yrkeskomiteens formann Christian Wilhelmsen sa innledningsvis at det 

hadde vært vanskelig a fa samlet sammen yrkeskomiteen foran denne 

onsdagskvelden av forskjellige grunner, sa det var såsom så med program, 

men han hadde valgt a bruke denne kvelden til a orientere om 

RADGIVNINGSTJENESTEN FOR PENSJONISTER i Sarpsborgdistriktet 

Representanter fra Skjeberg Rotaryklubb til rådgivningstjenesten er Alf 

Pettersen og Christian Wilhelmsen. 

Alf er valgt inn i. komiteen for rådgivningstjenesten mens Christian er 

valgt inn i komiteen for hjelpetjenesten 

Rådgivningstjenesten og hjelpetjenesten har hatt mange møter for a 

tilrettelegge alle forhold omkring VEDTEKTER for selve 

rådgivningstjenesten og retningslinjer for rådgivnings- og 

hjelpetjenesten Christian uttrykte et hjertens sukk over at det hadde 

vært mye a gjør i komiteen og da spesielt som sekretær. Det store 

problemet nå var a fa kontorlokaler som var egnet til formålet Sarpsborg 

kommune har gitt tilsagn på et ledig kontorlokale, men 

rådgivningstjenesten har funnet beliggenheten uegnet og foreløpig takket 

nei 

I samtaler med repr. for Skjeberg kommune har kommunen gitt grønt lys for 

at rådgivningstjenesten kan disponere en dag pr uke i Skjeberg med dekket 

utgifter til kontorlokaler og telefon. Foreløpig er det lagt opp til 2 

dagers tjeneste pr uke i. Sarpsborg 

Styret for rådgivningstjenesten ble valgt på generalforsamlingen den 27 

september d.å. 

Leder for rådgivningstjenesten ble Truls Graff, Sarpsborg 

Melding fra klassifikasjonskomiteen v/Thor Otto 

De som lurte på hvorfor Reidar Sanne var med på omvisningen på Borregard 

Hovedgård skal fa følgende forklaring Reidar Sanne har tidligere blitt 

forespurt om å bli medlem i Skjeberg Rotaryklubb. Den gang passet det 

ikke Reidar Sanne, men nå ønsker han a ta imot sin tidligere invitasjon 

 

Husstyret v/Thor Otto 

Thor Otto la fram et brev til Skjeberg Rotaryklubb fra Skjeberg 

Sanitetsforening som fikk sinnene i klubben til a koke over. Brevet 

var et underlig svar på en eller rettere sagt mange muntlige henv. Med 

ønske om a fa avklaret de økonomiske forhold omkring sameie forholdet på 

Alfheim Brevets innhold var et krast pålegg om 3 dobling av husleien, dvs 

kr. 1.000,- pr måned i leie + strømutgifter 

 

Brevet skal styrebehandles og underlegges nødvendig saksbehandling 



Dugnad, mandag 28.oktober på Utdanningsmessa i Kongstenhallen.  

 

 

Tidligere år har vi hatt dugnad på denne messa for ungdom som søker 
studieretning, yrke eller skole. Samme uke som forespørsel om dugnad kom 
på min mail, hadde klubben etterlyst: "noe vi kan få inntekter av". Når nå en 
forespørsel fra Sarpsborg Innebandyklubb trengte sju personer, ble det 
omgående aktivitet på klubb-medlemmenes mobiltelefoner. Allerede etter 
noen timer var mannskap mobilisert.  

Straks mannskap var klare dukket det opp en ny mail med rettelser og behovet 
ble redusert til bare fire på mandag og ingen på tirsdag, eller som reserve!? I 
og med at vi tjener godt på denne dugnaden er selv mindre antall 
dugnadstimer og kroner fint for klubbkassa. Klokken 0730 var jeg på plass i 
Kongstenhallen og ikke lenge etter kom fire opplagte menn i rekke og rad klare 
til innsats. 

 Dugnaden besto i å montere spotlight og kabler. Klubbens autoriserte el 
dugnadsgjeng var: Lasse Lundgaard, Per Sundby, Per Halvorsen og Morten 
Pehrsen. På vegne av vår giverglede for lokale og internasjonale prosjekt 
takker klubben for innsatsen! 

SMS koordinator og innsatsleder: Jan W...     



Sistesia   Statistikken  

100 % fremmøte oktober 

   

Vårt æresmedlem Thorbjørn Sørby Knape er blitt 90 år. 
 
Dette er hva vårt tidligere medlem,  
Bjørn Thorbjørnsen, skrev i SA den 29/10.  

 

Thor Otto og Per B besøkte Thorbjørn og Frøydis 
dagen før dagen. Vi hadde et koselig og fint møte 
med en 90-åring som var like klar og våken som vi 
"yngre" som var der.  
 
Thorbjørn fortalte at han ikke brukte medisiner, 
kun en daglig slurk tran. Synet var ikke det beste, 
men det var ingen hindring for at praten gikk livlig 
om både nåtid og mange minner fra gamle dager. 
 
Selve dagen skulle feires med 20 av den 
nærmeste familie. Vi hadde med en stor og flott 
blomsterbukett fra klubben med gode ønsker for 
dagen. 
 

 

 

Per Brevik        Hans Erik Pedersen 

Jan Willy Damsleth Herleik Rønningen 

Brynjulv Kjenstad Rolf Jul Strand 

Rune Larsen Thor Otto Trapness 

Arne S Nielsen Jørgen Winsvold 

2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 Snitt 

81,8 69,7 69,7 69,7 70,0 72,2 

Aug. Sept. Okt. 

55,9 78,0 72,2 


