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  Hva gjør en klubb attraktiv å være medlem av? Det 

er spørsmålet en må stille seg for å legge til rette for 

at en rekruttering skal bli en realitet. Fram til i dag har 

vi hatt en medlemsmasse som er stabil. Noen mener 

at ca. 40 medlemmer som Skjeberg RK har i dag, er 

tilstrekkelig; klubben må ikke ha for mange 

medlemmer. Vi har med tiden lært å kjenne 

hverandre, og det gir en trygghet og trivsel. 

Men vi har en høy gjennomsnittsalder i klubben, og en 
sunn tilgang på medlemmer bør etterstrebes. Det bør 
også være en tilgang på kvinner og fremmed-
kulturelle/innvandrere som har interesse for samfunn 
og sosial tilknytning, og ha villighet til å yte en innsats 
for å hjelpe andre. Da blir vi en klubb med en 
internasjonal standard som vi kan være stolte av. 
Jeg har alltid ment at den kraftigste rekrutterings-
motoren sitter i oss selv. Vi må være villige til å be med 
oss en kandidat som vi tror kan passe inn i 
Rotarykonseptet, en som kan være villig til yte 
«service above self».  - Vi må være en klubb som er 
villig til å ta imot med åpne armer og imøtekomme den 
nye kandidaten med et smil og gjøre at han/hun 
passer inn. Det skal føles koselig og trygt å komme på 
møte. 
Den sosiale integreringen i klubben er en sak, men 
hvordan skal vi få kandidaten til å føle at klubben er 
den rette arena for henne/han? Vi må fortsatt ha et 
program som er interessant med foredrag, klubbmøter 
og besøk på arbeidsplasser. Prosjekter som er viktige 
for å bevare klubbens identitet som Rotarysamfunnet 
kan bifalle, er også av stor betydning. Vi har hatt de 
samme prosjektene våre de siste årene, og vi gir den 
samme summen til forskjellige former for veldedighet.  
Kanskje bør vi gjøre en innsats for å finne et nytt 
prosjekt som flere kan være involvert i og som gjør at 
en har følelsen av at det er samfunnsnyttig og 
interessant å være medlem av Rotary. 
Pandemien som har herjet har på mange måter satt 
en brems på samfunn og sosiale sammenkomster. Vi 
får håpe at den i det nye året dør ut, og at folk igjen 
tør å treffes og ta initiativ til å få nye bekjentskaper, 
det være seg i klubber som Rotary eller i andre 
arenaer.  
  
Ole Enger 
Leder for medlems-komitéen 
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Møteprogram: 

September  
07.10 Pratemøte 

14.10 "Øyenvitne til Kinas forvandling" v/ 
tidligere Asia-korrespondent Gunnar 
Høydahl 

21.10 Områdekonferanse i Skjeberg Rådhus 

28.10 Ego- og yrkseforedrag v/ Rune Skarning 
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Referat fra klubbmøte 2. september 2020 
 
Møtested:    AFRY Sørlietorget  
Fødselsdager:  Søren Pyntlund 
Tilstede:   63,6 %  
Referent:   Per Sundby 
 

Vi ble tatt imot av Jon Julsen Managing Director / Head of Process Industry Norway i 

selskapets store møterom i Hundskinnsveien 96.   

President Rune ønsket velkommen til møtet. Han referert kort litt Rotary-stoff ved å vise til 

verdenspresidentens motto for året før han elegant introduserte dagens bedrift og gav ordet 

til Jon Julsen som ønsket velkommen og bød på kaffe til de som ønsket. 

Ledsaget av flotte billedpresentasjoner fikk vi kunnskap om et konsulentselskap som etter  

at ÅF og Pöyry slo seg sammen nå er et internasjonalt engineering, design og rådgiver 

selskap, som driver digitalisering og bærekraft framover i energi-, infrastruktur- og industri-

sektoren. Totalt 17.000 ansatte og virksomhet i 50 land. Nordisk base med sterk global 

tilstedeværelse. 

AFRY i Norge: 1000 ansatte hvorav 50 i Sarpsborg. AFRY`s tjenesteområder i Norge er: 

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE, PROSJEKTERING, ARKITEKTUR OG DESIGN, IKT-

PROSJEKTLEDESE, INDUSTRI og ENERGI. Hvert av områdene ble nærmere presentert 

med tekst og bilder og det fører for langt å referere dette her. 

Borregård en av de store kundene, men vi fikk også høre om spennende prosjekter på Tofte 

på Hurum og ikke minst Norske Skogs nye fabrikk Saugbrugs i Halden som ferdig vil være 

verdens beste i sitt slag. 

Sjefen for digitalisering Håvard Arvesen slapp så til med mer spesifikk 

informasjon om hva dette dreier seg om. Slagordet var «Making 

Future». Her var masse interessant, men for referenten var det 

vanskelig å følge med i svingene. Han viste noen videoer hvor vi fikk se 

og demonstrert hva avanserte 3D printere, laser skannere og VR briller 

kan utrette når industrien skal fornye seg og bli rasjonalisert. En 

industrihall eller lagerlokale kan dokumenteres ned til minste millimeter 

og man kan visuelt gå gjennom en fabrikk som er prosjektert, men ikke 

fysisk bygget ennå! Vi fikk høre om prosjekt som ser på lagring av 

energi på smeltet salt! Vi fikk høre hvilke strømmengder som ble satt i sving når f.eks. 

fotballspilleren Lionel Messi legger ut et bilde på Instagram- med millioner av følgere 

genererer det servertrafikk over hele verden. 

Dette var et bedriftsbesøk som til fulle gav oss tilhørere 

troen på at vi er på vei inn i en fremtid med muligheter 

og at vi har kompetanse blant fremtidens generasjon 

som skal skape den grønne og børekraftige 

omstillingen.   

 

Interessant men ikke lett å henge med! 



Referat fra klubbmøte 9. september 2020 
 
Møtested:   Skjeberg Rådhus   
Tilstede:  51,2 % 
Referent:  Hans Erik Pedersen (Quiz-master) 
 

Presidenten ønsket velkommen og var 

glad for at vi var tilbake i vårt faste lokale. 

Det var ingen fødselsdager siden sist, og ingen hadde møtt i 

andre klubber. Han minnet om de generelle Corona tiltakene 

som god avstand og spritvask av hender. Presidenten 

refererte til en mottatt epost fra verdenspresidenten: 

«Hvorfor øke medlemstallet». I den sammenheng minnet 

han om listen vi har over mulige medlemmer. Ta de gjerne 

med som gjester. Han minnet om World Polioday 24. oktober 

og spurte forsamlingen: «Hva skal vi gjøre?» Kjell Lunde 

lurte på om han mente aktiviteter som gjorde oss mer synlige 

i samfunnet. Dette ønsket presidenten innspill på. 

Thor Otto reklamerte for interiørbladet hvor Elisabeth Pyntlund hadde fått 19 siders omtale. 

Presidenten takket så Jens Bertrand og barnebarnet Julie for lån av lokale tidligere i høst. 

Styret har bestemt at dersom vi ikke får tilgang på vårt faste møtelokale på Rådhuset, skal 

møtene avvikles som nettmøter. 

På den påfølgende quizen hadde Kjell Lunde 

imponerende 27 riktige svar av 32 mulige. De to 

neste var Steinar Kjuus og Stein Juliussen med 

23 riktige. 

Per Sundby stilte spørsmål om presidentkjedet 

fortsatt skulle forsikres. Det ble enighet om at 

man fortsatte med forsikring. 

Kjell Lunde orienterte om neste møte med Lars 

Otto Bjørnland. Deretter takket presidenten for 

frammøtet og ønsket alle vel hjem. 

 

Kjell 

Steinar Stein 



Referat fra klubbmøte 16. september 2020 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus 
Program: Lars Otto Bjørnland – Fra antikkens olympiske 

leker til Pyeong Chang 
Møtt i andre klubber: Arne Nielsen i Halden og Indre Østfold 
Fødselsdager:  Jens Henrik Westberg  
Tilstede:   66,6 % 
Referent:   Jim Johansen 
 

Lars Otto Bjørnland er journalist, og startet sin olympiske 

karriere i Atlanta 1996. Han har dekket både sommer- og 

vinter olympiader til sammen 12 ganger, og vært innom 

20 idretter. I Østfold er det 16 OL-vinnere med til sammen 

19 gullmedaljer, 15 sølv-medaljer og 9 bronsemedaljer.  

De første olympiadene startet i år 766 f.Kr. De moderne 

leker ble startet i 1896 i Athen av Pierre de Coubertin, og 

målsetningen var; «hurtigere, høyere og raskere». De 

olympiske lekers varemerke er de 5 ringer som 

symboliserer de 5 verdensdelene.  

Norge har tatt følgende medaljer: 188 gull, 174 sølv, og 

158 bronse. OL-ilden ble for første gang tent i Amsterdam i 1928, mens det ikke var 

før i 1952 at den ble tent for vinteridretter. De første vinterleker startet i 1924, der 

Torleif Haug tok gull. 11 år og 10 måneder gammel debuterte Sonja Henie i OL.  

Den største politiske markeringen i OL- historien er «black power»- hilsenen, den 

største tragedien er München-massakren i 1972. Kostnadsnivået for olympiske 

anlegg har i de fleste tilfeller endt i store overskridelser. Nå for tiden er utgiftene til 

sikkerhet svært store.  

 



Referat fra klubbmøte 23. september 2020 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus    
Tilstede:   90,9 %  
Referent:   Hans Erik Pedersen 
 

Presidenten ønsket velkommen til medlemmer og gjester (seks?). Det var ingen fødselsdager 

siste uke, men Øivind Kjølberg ble forhåndsklappet for neste ukes fødselsdag. 

Arne Nielsen hadde vært i Sarpsborg Rotaryklubb og på møte i Distriktet. Presidenten hadde 

vært på Distriktskonferansen med 130 deltakere. Han hadde spesielt likt Kjell Magne 

Bondeviks foredrag «Peace og demokrati». Under den påfølgende middagen, som han ikke 

var til stede på, hadde det blitt donert store millionbeløp til Rotary Foundation fra et 

rotarymedlem. 

Jan Willy Damsleth fra fest- og kameratkomiteen hadde et forslag om en medlemstur til 

Stavern med to overnattinger. Interessen var så stor at han skulle gå videre med saken. 

Så fikk dagens foredragsholder, Svein Syversen, ordet. Han er 

fra Mysen og har vært «skaukar» fra han var 11 år, mye takket 

være foreldrenes interesse. Han hadde vært aktivt medlem av 

orienteringsklubben «Flaggtreff» og fikk i sommer tildelt årets 

ildsjel-pris. Foredraget dreiet seg om «Fjella i Østfold», et 

emne han hadde gitt ut fire bøker om. Han står også bak tre 

turkart over området som strekker seg fra Rømskog til 

svenskegrensen. I bind to er Skjebergmarka omtalt, mens det 

siste bindet er en ren fotobok «Storskogen i Østfold». 

Foredraget baserte seg på en mengde bilder, mange av de 

skulle illustrere stemningene man kan oppleve i området 

under forskjellige årstider og værforhold. Det var mange bilder 

av vann, ikke uten grunn, fordi det finnes ca. 1000 tjern. Han 

talte varmt for den roen man fant ved å sitte ved et vann – alle 

trenger det.  

 

Han hadde egentlig ikke tenkt å skrive flere bøker, men var likevel i gang med et nytt prosjekt. 

Det skulle bli en turbok med foreløpig arbeidstittel «50 turer i Fjella». Det skulle være fotturer 

og de skulle være rundturer. Han planlegger at boken skal kombineres med en app med GPS. 

Andre ting som ble omtalt i foredraget var:  

Demninger allerede fra 1600-tallet for vann til møller og sagbruk  

Naturreservater som det var flere av i området  

Seterdrift helt fram til begynnelsen av 1900-tallet 

Husmannsplasser, særlig i Haldensområdet 

Finneboplass i Rømskog fra 1600-tallet, Lukashytta 

Fugler i området, bl.a. orrhane, storlom og natteravn 

Hellig kilde ved pilgrims-sti hvor Jens Frøne fant 228 mynter på bunnen 

Ny høyeste topp i Østfold, Felehøgda 331m i Båstad, etter at Rømskog ikke lenger tilhører 

«gamle» Østfold. 

For et utmerket foredrag fikk han et diplom og noe å varme seg på etter en tur. 



 

 

Referat fra klubbmøte 30. september 2020  
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  Sarpsborg Næringsforening  
Gjester:  Mariann Karlsen 
Fødselsdag: Øivind Kjølberg 24/10, Kåre Vastveit 27/10 
Tilstede:  63,6 %  
Referent:  Morten Pehrsen  
 
President Rune Larsen ønsket alle velkommen før leder for fest- og kameratskap-komitéen minnet 
om koronareglene og de praktiske utfordringer dette hadde på inngangskontrollen og 
kaffeserveringen. Jan Willy kunne videre informere at turen til Stavern flyttes til våren grunnet 
korona-krisen. Presidenten minnet om Rotary's "World Polio Day" 24.oktober. Vi bør få inn litt 
omdømme i SA og vurdere økonomiske bidrag. Han hadde videre blitt informert på 
distriktskonferansen at NORFO jobber for en mulig TV-aksjon med målområde 250 mill. kr. 
 
Så var det tid for dagens foredrag ved Mariann Karlsen fra Sarpsborg. Mariann har vært ansatt 
som daglig leder i Sarpsborg Næringsforening siden oktober 2019. Hun kom til foreningen fra 
stillingen som Business Development Manager i Sarpsborg-bedriften Infotjenester AS. Hun har 
også jobbet som foreleser på Østfold Tekniske Fagskole, vært daglig leder i Borg Svakstrøm og 
Sales and Marketing Director i Borregaard Synthesis Pharma. Hun har jobbet internasjonalt i 
mange år, og har flere års erfaring som daglig leder. Hun er utdannet diplomøkonom og har en 
mastergrad innen organisasjon og ledelse fra BI. Formålet med Sarpsborg Næringsforening er å 
bidra til at Sarpsborg-regionen fremstår som attraktiv gjennom målrettet og langsiktig samhandling 
mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner, organisasjoner, kommune og enkeltpersoner. 
Sarpsborg skal være den foretrukne kommunen for utvikling, etablering og vekst for industri, 
handel og kunnskapsbedrifter, samt et foretrukket bosted for arbeidstagere i regionen. 
Næringsforening har tre prioriterte områder: 

  
• Arbeidsplassutvikling: Stimulere til at eksisterende bedrifter vokser, at nye bedrifter etablerer 

seg, samarbeide med kommunen for bl.a. raskere saksbehandling, påvirke rammebetingelser, 
kunne tilby etableringspakker, ledige arealer, ledige bygg,  

• Infrastruktur: Jobbe for et effektivt transportsystem i Sarpsborg-regionen inkludert 
kollektivtransport, ny sarpsbru, riksvei 22 («fra sjøhavn til lufthavn», del av ring 4), gang og 
sykkelvei, jernbane (2 ggr/time til Oslo, 1 time reisetid), viktig å få avklaringer. 

• Bostedskvalitet: Involvere oss i planstrategi, reguleringsplaner, sentrumsplan, sentrumstrianglet, 
arealplan, næringsarealer, jobbe for attraktive tomter og andre boalternativer i kommunen, 
fortetting. 

 
Sarpsborg Næringsforening har 250 
medlemmer og flere lokale 
alliansepartnere. Foreningen finansieres 
mest mulig av egen drift ut fra faste 
avtaler og medlemskontingent. 
Foreningen jobber for å skape nettverk og 
gode møteplasser. Typisk er 
Sarpsborgkonferansen, frokostmøter, 
dialogmøter, samlingskurs og fag- og 
ressursgrupper. Utviklingsprosjekter 

søkes løst via offentlige midler samt med egeninnsats. "Bykraft 2027" (flere må bo og jobbe i 
sentrum) og «Smart Mobilitet Grålum» er noen prosjekter det jobbes med.  
Mariann trykket på noen knapper underveis og kommentarer og spørsmål uteble ikke. Særlig 
jernbane-trasé og fortetting var temaer medlemmene var opptatt av. Mariann parerte det meste og 
presidenten rundet av med iherdige forsøk på å verve et nytt medlem til klubben (kvinnelig). 



Mimresiden. 

 

Ref. fra møte 4. september 1991.  

Møteleder: Per Brevik 

Medlemmer: 23 

Fødselsdager: Steinar Kjuus 

Referent: R.P. 

 

Presidenten ønsket alle vel møtt og spesielt Rolf J. Strand som vi hadde 

på besøk denne kvelden. 

Presidenten hadde besøkt Carl W. på sykehuset og kunne hilse fra ham. 

Deretter refererte han fra Guvernørens månedsbrev. 

Kveldens program var TI Nytt fra yrket 

Først ute var Terje Carlsen som fortalte om de nye engangs - prøveskilt, 

som nå er tatt i bruk i Østfold. 

Prøveskiltene blir laget i en maskin som biltilsynet nå har fått og tatt 

i bruk. Skiltene er røde som før, men er av vinyl og selvklebende og 

skal kastes etter bruk. Prisen er som tidligere- kr. 60.- pr. døgn - 

ansvar og førerulykkesforsikring iberegnet. Som tidligere kan disse 

skiltene brukes ved prøve kjøring, demonstrasjon osv. 

Å ta med familien på tur i bil med prøveskilter er ikke så bra, sa Tt Du 

kan få kjøpt disse skiltene for inntil 10 dager og siste bruksdag 

stemplet på skiltet. Fortrinnsvis bør de nye skiltene festes der skiltet 

plasseres, helst ikke på lakken, da det kan bli stygge merker. Limet son 

fester skiltene er meget sterkt og godt og det kan være problemer med 

å fjerne skiltet etter bruk. Selv hadde han brukt hårføner med godt 

resultat. 

Øivind Kjølberg fortalte om de forandringer de kunne vente i 

lensmannsetaten - når de går inn i storkommune neste år. Det vil bl.a. 

bli forandringer med de sivile gjøremål som nå er en binæring for 

lensmann. Funksjonene som namsmann, hovedstevnevitne/ sekretariat for 

forliksrådet er foreslått lagt til underfogden i den nye storkommunen. 

Lensmannen mister dermed noen av sine inntekter, og tjenesten ved 

kontoret blir derfor mer preget av polititjeneste som i byen. Tjenesten 

skal bli mer lik i by og land. 

Flere ga uttrykk for at dette måtte være en tilbakegang å forandre på den 

gamle ordningen. Innbyggerne i kommunen er vant til å kunne henvende seg 

til lensmannskontoret å få hjelp og råd. 

Kåre Vastveit fortalte om forandringer ved Borregaard. Den siste ti&9 har 

det vært innskrenkninger og permitteringer som hadde vært på tale. 

Borregaard har i mange år vært stor eksportør i treforedlingsprodukter 

til Sovjet. Dette marked har i noen tid vært preget av usikkerhet - det 

har oppstått betalingsproblemer. Fra fabrikkens side har det vært drevel 

iherdige forhandlinger med Sovjet og det ser ut som det har lykkes. 

Borregaard har fått betalingsgarantier - dermed er også 

permitteringsvarslene foreløpig trukket tilbake. Man håper nå at 

situasjonen stabiliserer seg for eksporten, slik at betydelige inntekter 

kan komme bedriften til gode. Kåre fortalte også om en annen positiv sak. 

Bedriften bygger nytt renseanlegg. 

Stoffer som før gikk rett ut i elven blir nå tatt vare på og som et 

produkt får bedriften metangass. Prosessen foregår i en kjempestor tank 

og det er bakterier som driver prosessen. 

Dette er en ny og komplisert prosess her til lands. Disse bakterier som 

er Ørsmå encellete "vesener" de har vekslende levedyktighet og 

tilpassingsevne - bl.a. er de meget nøye med temperaturen de skal arbeide 

under. Men bedriften håper at de små avanserte "vesener" vil trives og 

gjøre en god jobb for bedriften og for vannet som renner i Glomma. 

Ja, om bakteriene vil - går det bra. 



Sistesia   Statistikken 

 

Per Brevik Kjell Lunde 

Jim Johansen Arne Nielsen 

Øivind Kjølberg Hans Erik Pedersen 

Rune Larsen Jørgen Winsvold 

 
 

Fra et avis-intervju i Østlandets blad om vår Guvernør 2020-21 

Ine er en av seks Distrikts-guvernører i landet. 
- Vi seks traff hverandre en opplæringshelg i april i fjor, og for første gang var vi tre av hvert kjønn 
Den internasjonale presidenten vår, Holger Knaack, motiverer nå for at vi skal få inn flere unge 
folk, flere damer og ikke minst damer i ledende posisjoner, forteller hun. 
En Rotary-guvernør reiser tradisjonelt mye rundt til klubbene i distriktet og til samarbeidsklubber i 
Norden. En konferanse på Hawaii sto også på programmet i Barlies guvernørperiode. Korona 
setter stopp for mye. 
 
- Det passer bra at tema i år er Rotary Opens Opportunities. Vi får finne nye muligheter. 
- Hvorfor hadde du egentlig lyst til å la deg nominere til denne ærverdige rollen? 
- Da jeg først ble spurt, hørtes det voldsomt ut, men jeg dro hjem og snakket med mannen min. 
Han fulgte meg også på noen turer i Rotary-regi, og mente jeg skulle si ja hvis jeg hadde lyst. Jeg 
liker å reise og å få venner, alt Rotary står for passer meg som person, ut fra oppdragelse og 
verdiene jeg har med meg fra idretten. Andre advarte mot mye møter og tidkrevende 
administrering, men for meg som er vant til å trene hver eneste dag er ikke arbeidsmengden veldig 
belastende.  
 
Jeg tror jeg er flink til å ta en ting av gangen. Lar meg ikke lett stresse. Kontrollspørsmålene:  
«Hva skal gjøres, hvordan og hvorfor» sitter i meg både fra idretten og jobben.  
 

FAKTA 

• Ine Barlie er født i 1965, oppvokst på Siggerud og bosatt på. 
Sofiemyr, er gift, har to barn. 

• Hun jobber som barnefysioterapeut. I tillegg har hun den høyeste 
trenerutdanning gjennom Olympiatoppen 

• Som bryter har hun vunnet 19 NM-gull, ett gull i uoffisielt VM fra 
1985, 

• To gull i offisielt VM, to sølv og én bronse i offisielt VM og ett gull 
i veteran-VM i 2015.  

• Tatt opp i Hall of Fame under OL i Rio 2016  

• I 2001 ble hun medlem i Kolbotn Rotaryklubb. 

• Året 2016/17 var hun president i klubben - samme år som hun 
deltok i innspillingen av Mesternes Mester. 

• I juli i år overtok Ine Barlie som Guvernør for Distrikt 2260 
 
 

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

63,6 51,2 66,6 90,9 63,6 67,2 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. 

16,7 67,2      

Prosent fremmøte i september 100 % i september 


