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Hvem er en rotarianer, hva er en rotarianer? 

 

Nå har jeg vært medlem av Skjeberg Rotaryklubb 

i 17 år. Er jeg da en rotarianer?  Denne definisjon 

finner jeg på et distrikts hjemmeside: 

 

Rotary er en verdensomspennende organisasjon 

som forener ledere fra næringsliv, frie yrker og 

offentlig virksomhet som ønsker å fremme velferd, 

høye etiske normer i alle yrker og som vil bidra 

til å bygge samhold og fred i verden. 

Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å 

gagne andre som grunnlag for all virksomhet. 

Rotary har ingen hemmelige ritualer, regler, 

trosbekjennelse eller håndtrykk. Den er et åpent 

samfunn for kvinner og menn som helt enkelt tror 

på at det å hjelpe andre gir en bedre verden. 

 

Hva har de 17 årene i Skjeberg Rotaryklubb gjort 

med meg? Har jeg blitt en annen, en annen enn 

den jeg ville vært uten Skjeberg Rotaryklubb? 

Svaret er JA, jeg har blitt en annen. Mine verdier 

og mitt perspektiv på livet har blitt påvirket. Jeg 

har fått bekreftelser og impulser som jeg har tatt 

med meg inn i hverdagen både i familie og yrke. 

Bidrag og tanker har jeg fått gjennom interessante 

foredrag og gjennom omgang med klubbens 

medlemmer. 

Det å høre til i et nettverk er berikende. Jeg 

opplever at jeg er blant venner som vil meg vel. 

Det er alltid en hyggelig kommentar og en 

oppriktig interesse for den du er, og det du gjør. 

Klubbene i Rotary er autonome. Det betyr at 

Skjeberg Rotaryklubb selv setter en standard for 

hvordan den vil være som rotaryklubb. Det er vi, 

medlemmene, som skaper Skjeberg Rotaryklubb.  

Der er jeg medlem. 

Jeg er en rotarianer i Skjeberg Rotaryklubb. 
 

Stein J Sekretær 
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Møteprogram: 

November  
04.11 Søppel i Oslofjorden v/ Karsten Butenschøn 

13.11 Julemøte på Festiviteten (ikke bekreftet) 

18.11 Peismøter 

25.11 Rotary Foundation v/ Øystein Brodal 

 

 
 

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

Styret: 
President: Rune Larsen 
Innk. President: Arne S Nielsen 
Sekretær: Stein Juliussen 
Kasserer: Per Frode Rismark 
Past President: Rune Larsen 
Styremedlem: Jan Willy Damsleth 

Månedsbrevkomité: 
Per Brevik – Jim Johansen – Hans Erik Pedersen  
Morten Pehrsen – Per Sundby 
 
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 7. oktober 2020 
 
Møtested:    Skjeberg rådhus 
Program:   Pratemøte  
Tilstede:   80,6 %  
Referent:   Per Sundby 
 

Vår AG Arne Nielsen ønsket velkommen- Ha var stand inn for 

president Rune som var dratt på hytta. Men Rune hadde 

oversendt sin presentasjon av sin plan for Rotary-året 20/21. 

Før Arne gjennomgikk Runes presentasjon kunne han fortelle 

om et bedriftsbesøk han hadde vært med på i regi av 

Sarpsborg Rotaryklubb. «Bedriften» var det nå oppgraderte 

Folkets Hus. Dette hadde vært meget interessant og absolutt 

noe å tenke på for vår klubb også – programkomite. 

Arne gikk så over til å gjennomgå presentasjonen. Tror neppe 

Rune selv kunne solgt den ambisiøse planen bedre enn hva 

Arne gjorde. Et hårete mål om å rekruttere 8 nye medlemmer 

hvorav 2 kvinner stiller krav til de av oss som har kommet med forslag på nye 

medlemmer. Lista er lang og blir sendt ut på nytt. 

Her gjelder handling som Arne sa. Målene ble som sagt godt presentert, men heller 

lite diskutert. Referenten noterte to kommentarer: Honnør for en meget proff 

presentasjon og en kommentar om kanskje mindre fokus på penger.  

Presentasjonen legges ut på klubbens interne hjemmeside slik at hver og en kan se 

nærmere på den og eventuelt komme tilbake med kommentarer. 

Kai Brandstorp som leder prosjektkomitéen la så frem komiteens skisse til et meget 

interessant prosjekt.  Nemlig hytte-vakthold i vinterhalvåret. En ide som først ble 

lansert av Thor Otto var nå nærmere utredet og konkretisert. Kontakt og 

kontaktinformasjon etablert med aktuelle hytteforeninger som har vært positive til 

ideen. Kai leste opp utkast til en mail som når den er finjustert gjerne med bistand fra 

vår AG og journalist, vil bli sendt til formenn i en eller flere hytteforeninger. Vi bør vel 

ta et steg av gangen. Med en pris pr hytte på foreslått kr 510,- er det et stort potensial 

for inntekter til klubben for at vi kan gagne andre. For hver og en av oss betyr det en 

tur ut i området en til to ganger pr måned sammen med kolleger – i to eller firspann- 

Tiltaket ble «klappet inn». 

Helt til slutt fortalte Rolf Jul Strand en historie som minner oss om at så lenge du er 

under 80 år trenger du ikke legeerklæring for å fornye førerkort. 



Referat fra klubbmøte 14. oktober 2020 
 
Møtested:    Skjeberg rådhus 
Program: Øyenvitne til Kinas forvandling v/ tidligere Asia-

korrespondent Gunnar Høidahl 

Fødselsdager:  Thor Otto 10/10, Hans Kristian 14/10 
Tilstede:   90.3 %  
Referent:   Per Brevik 
 
President Rune åpnet møtet og ga ordet til kasserer Per Frode. Han leste opp 
revisjonsrapporten som ble enstemmig godkjent. Han minnet også om kontingenten som 
kunne betales delvis, eller alt på en gang. 
 
Kai B opplyste om at det kunne bli aktuelt med en minikonsert i Skjeberg Kirke for å innvie et 
Steinway flygel. "Kanskje kommer Arve Tellefsen med pianist." Hyttetilsyns-prosjektet er 
snart ferdig til å bli sendt rundt til hytteeierne i Skjeberg. 
 
Thor Otto kunne fortelle at han hadde besøkt Gunnar Høidal på jobb i Dijon i Frankrike i 
1963. 
 
Jan Willy informerte om Julemøtet som skulle holdes på tradisjonelt vis, tross Corona-
problemene vi sliter med. 
 
Kjell Lunde introduserte Gunnar H, som han ofte går sammen med i en spaser-klubb. 
 

Gunnar Høidal har vært NRK korrespondent i mange år og ga oss et 
tilbakeblikk av Kina sin historie fra 1949 og fram til nå. Om Mao's 
strategi for å bygge opp landet, om kultur-revolusjonen og den røde 
garde. Det var til tider store motsetninger i landet. For å vise fram 
Kina til andre land, ble det bygget opp modell-landsbyer som ga 
inntrykk av høy standard, mens det i virkeligheten var stor fattigdom 
på 1970-80 tallet. Den gang var det kanskje 3 mill. sykler og i dag er 
det 7-8 mill. biler bare i Beijing.  
 
Det har vært påbud om barnebegrensning, dvs. kun et barn pr. 
familie, noe som ville ha ført til 400 mill. flere kinesere hvis ikke dette 
hadde blitt innført. 
 

Etter hvert ble det lempet på en del restriksjoner, bl.a. ble det lov å høre på utenlandsk 
musikk, damene fikk lov å endre frisyre og folk begynte å snakke engelsk med turister. 
Den første kvinnen som fikk lov å kjøre bil, skjedde i 1983. 
 
Under OL i Beijing, ble det flyttet fabrikker ut av byen for å minske forurensningen. 
 
Etter at Lio Xiaobo fikk Nobelprisen i 2010, ble det en periode på 6 år med istid mellom 
Norge og Kina, men heldigvis har klimaet endret seg etter hvert. 
 
Nå har Kina verdens nest største økonomi og militærmakt. En stor produsent av solceller og 
et eget program for å forsyne en hel by med elkraft. 
 
Vi takker Gunnar for et meget interessant og lærerikt foredrag. 
 



Referat fra klubbmøte 21. oktober 2020 
 
Møtested:    Skjeberg rådhus 
Program: Guvernørbesøk  
Tilstede:   74.1 %  
Referent:   Jim Johansen 
 

Først ute ved Guvernørbesøket var komitelederne. 

Per Brevik fra Omdømme komiteen. 

Per Brevik har snart 40 år i klubben og la vekt på hvor viktig månedsbrevet er for klubben, 

det samme har Polio pluss vært. 

Kai Brandstorp fra Prosjekt komiteen. 

Det arbeides med følgende prosjekter: Planting, opparbeidelse, og vedlikehold av starten på 

frontalléen opp mot Hafslund hovedgård. Opplysningstavle ved kirker i Skjeberg og 

utsettelse av benker i friområder. 

Nytt prosjekt er tilsyn med hytter i Skjeberg i vinterhalvåret, dette vil på sikt skaffe klubben 

inntekter. 

Øistein Brodal fra Rotary Foundation komitéen. 

Viktige oppgaver er Ryla som klubben har som mål å sende minst en deltager til hvert år. RF 

klubben deltar med kr. 500 pr. medlem. 

Jan W Damsleth fra Fest og kameratskap. 

Det blir julebord også i år. Ellers vil de vanlige sosiale tilstelningene bli som tidligere år. 

I sin tale kom Guvernør Ina Barlie, som er tidligere verdensmester i brytning, inn på 

følgende: 

De fleste klubbene sliter med å finne inntektsgivende prosjekter. 

Rotary's tema for i år er: Dører som åpnes. 

I vårt distrikt er det 8 områder. Kong Harald er Æresguvernør for de norske Rotary klubbene. 

Alle klubbene bør ha ett strategimøte hvert år. 

Distriktets hovedmål i 2020-21 er å øke medlemstallet, og innbetale til TRF. 

Det er ønskelig at hvert område tar i mot en utviklingsstudent i året. 

 



Referat fra klubbmøte 28. oktober 2020 
 
Møtested:  Skjeberg rådhus 
Program: Ego/yrkesforedrag Rune Skarning 
Tilstede: 83.8 %  
Referent: Hans Erik Pedersen 
 

Presidenten ønsket velkommen og uttrykte stolthet over klubben: Frammøtet i høst er på 

gj.sn. 83 %. Han minnet om hygienereglene. Det var ingen fødselsdager, ingen gjester og 

ingen hadde møtt i andre klubber. 

Endelig budsjett for Rotaryåret ville bli fremlagt om noen uker, men styret ønsket en 

avklaring på hvor mye som skulle bevilges til RF. Styret foreslo 500 kr mens det kom forslag 

om 450. Etter avstemning ble det vedtatt å gi 500 kr pr medlem. 

 

Jan Willy orienterte om julebordet på Festiviteten 13. nov og sendte rundt påmeldingskjema. 

Ved møtets slutt var det 12 påmeldte hvilket var i snaueste laget. 

Presidenten opplyste at neste møtet ville bli streamet til glede for de som ikke har anledning 

til å komme på møtet. 

Arne Nilsen fikk så ordet for å holde en tre-minutter (som nok ble nesten en ni-minutter). Han 

tok utgangspunkt i noen tanker kona hadde kommet med fra do lokket. Hovedbudskapet var 

at vi må tenke på at vår bruk av jordkloden må bli bærekraftig. Jorden tvinger oss til å endre 

adferd. 

Så var det tid for egoforedrag av Rune André Skarning. Han fortalte at 

forberedelsene hadde vært en reise tilbake.  

Rune er født 15.07.69 i Sarpsborg. Far Kai Rune Skarning (1939 –

2010) er oppvokst i Buene nede ved Glomma på Borregaard siden og 

arbeidet på Kokeriet på Borregaard i mer enn 40 år. Mor Aud Anita 

Skarning født 1944 er fra Borgenhaugen. Søster: Nina Christin 

Skarning født 1963, bosatt på Fjelldal. 

Han bodde i Haugenveien fra 1969 til 1976 og deretter på Lindal til 

han flyttet ut i 1991. På Lindal kunne det være tøffe tak med en del 

slåssing mot de store guttene. Det gjorde godt å huske på at han en 

gang hadde fått gitt Åge Sten Nilsen et skikkelig dask i hodet med en 

tresko. Andre minner var at løkkene hvor rådhuset ligger, egnet seg 

veldig godt til gressbranner. Skigåing på Fjelldal var et hyggelig minne, men veien hjem 

gjennom den svarte skogen ble gjort unna så fort som mulig. 

Skolegangen startet som første kull på Borgen Barneskole i 1976, og videre til 7 –9 klasse 

på Hafslund Ungdomsskole. Så ble det Borg videregående skole med mekaniske fag og 

sveise- og stålkonstruksjonslinje. 

Ungdomstiden ble preget av hans frilufts- og fiskeinteresse. Selv om familien hadde hytte i 

Ullerøy, foredro han å dra til Isesjø for å fiske. Her kunne han ligge i telt, gjerne et par uker 

av gangen. Gjedde og ål fikk han solgt til Løkkevik i byen. Han lærte seg tidlig å binde fluer. 

Han ble aktiv i Skjeberg Jeger og Fiskeforening og ble leder for ungdomsgruppa. Han fikk 

også tid til å spille fotball i Borgen, og han spilte skarptromme i HaBoNa-guttemusikkorps. 

Videre var han styremedlem i ungdomshuset på Hafslund og ungdomsrepresentant i 

Skjeberg Kommune. Det siste innrømmet var et verv som gikk litt over hodet på han. 



Et stort prosjekt for ham var kalking av Oppsjø. Han var 16 år og deltok på et kurs i kalking. 

Et stort problem var å få fraktet kalken fra lagerplassen ved Buergården. Helikopter var den 

ideelle løsningen, men hvordan få det til? Rune tok kontakt med Rygge flystasjon og framla 

problemet og mot alle odds fikk han aksept for at de kunne hjelpe. Kalken kom på plass og 

alt ble betalt med noen juletrær til pilotene. Etter kalkingen kunne de senere sette ut 1.200 

brunørreter i sjøen. 

Militærtjenesten ble gjennomført i flyvåpenet 1989 –90 på Gardemoen og Kjevik. Han delte 

rom med bl.a. sprinteren Geir Moen. 

Rune beskriver seg som «motorsykkelgærning». Han har drevet med Road Racing og 

Enduro. I Road Racing har han bl.a. bronse sammenlagt i NM og flere enkeltseiere i 

sesongene 1991 –93 -96. I Enduro har han flere gode plasseringer 1996 -2003. En del 

farlige situasjoner hadde han vært gjennom, bl.a. på Anderstorp og Rudskogen. 

Han hadde hatt følgende arbeidsplasser: 

•Industriship1987 –sveiser/mekaniker 

•Borregaard Industrier 1988 –98 -2 operatør -1 operatør og Fyrmester 

•Rakkestad Kommune 1998 –99 –Driftstekniker vann og avløp 

•Skjeberg Folkehøyskole 1999 –01-Vaktmester 

•Institutt for energiteknikk 2001 –2014 –Tekniker 2 –Produksjonsplanlegger og Seksjonsleder 

for innkjøp og logistikk 

•Nexans Halden 2007 –Produskjonsplanlegger6 mnd. 

•Sigum Fagerberg AS siden 2014 –Ansvarlig for kjele–, damp- og kondensatsystemer 

Han måtte gi seg med arbeidet på Industriship da han utviklet oljeeksem.  

På Borregaard steg han fort i gradene og ble Fyrmester allerede som 23 åring. Selv om han 

betraktet Borregaard som noe «si rompa», hadde han mange fine år der hvor han lærte mye, 

bl.a. gjennomgikk han PIL-skolen. Han var stadig oppe på toppen av den gamle Borregaards 

pipa og hadde flere ganger med seg gjester. I 1996 fikk han sammen med en kollega 80.000 

kr i premie for et forbedringsforslag de hadde sendt inn. Forslaget gjorde at bedriften sparte 

400.000 kr i året.  

Siden 2014 hadde han arbeidet for Sigum Fagerberg AS. Mye av jobben består i 

undervisning på bedrifter med tilsvarende mye reising rundt i landet. Han har opparbeidet 

seg stor kompetanse og erfaring selv med begrenset godkjent utdannelse. 

Rune giftet seg i 1997 med Hanne Cesilie Skarning født 1973. De har to døtre: Linnea 

Skarning, født 1999 og Eline Skarning, født 2003. I 2001 flyttet de til Guslundåsen og ble 

naboer med Rune Larsen og Ole Enger. 

I 2005 bygget han seg hytte på Renåtangen i Rendalen. Det krevde litt overtalelse av kona 

før de ble enige. Han skar alle materialene til reisverket i riktige lengder hjemme før de ble 

fraktet til byggeplassen. Han reiste opp og ned i 21 helger for å jobbe med hytta. Rune liker å 

holde seg i form som følgende merittliste vil dokumentere: 

Seks ganger Trondheim-Oslo uten følgebil 

To ganger Birken på ski 

Tre ganger Birkebeinerrittet 

To ganger Landeveisbirken 

En gang på Grenserittet (på sykkel som ikke akkurat var noen racersykkel) 

Har spilt Rinkbandy på laget «To hjul» siden 1991 

Han dyrker også mange hobbyer, de fleste knyttet til friluftsliv og moped og motorsykler. 

Etter foredraget fikk Rune skryt for en flott presentasjon. 



Mimresiden. 

 

Referat fra pratemøte 9. oktober 1991. 

Møteleder: Presidenten 

Medlemmer: 20 

Gjester: Rolf Juel Strand 

Møtt i andre klubber: J.H. Westberg, S.A. Berg, J. Karlsen.  

Referent: R.P. 

 

Presidenten leste "dagens ord" og det handlet i korthet om den 

forferdelige ungdommen. De unge menn og kvinner oppfører seg dårligere 

enn noen gang før. De er blitt trekke overfor foreldre og andre 

medmennesker. De tyranniserer oss - spesielt er de blitt lærernes skrekk 

- de har dårlig bordskikk. Det ser ut som det er luksus og dovenskap som 

opptar dem mest. 

Akk ja! Den ungdommen. 

Ja, dette var ikke noen uttalelse fra i dag - som en skulle tro. Det var 

en uttalelse som er ca. 2400 år gammel - det var den greske filosofen 

Sokrates som skulle ha kommet med denne kraftsalve mot ungdommen. 

Som et apropos kan nevnes at Sokrates nok hadde en spesiell verbal 

framstillingsmåte som forøvrig ble kalt den "Sokratiske ironi". Han - 

hadde og fikk mange uvenner for sin talemåte - og ble tiltalt bl.a. 

for å forderve ungdommen. Dommen lød på å tømme giftbegeret - som var 

denne tids dødsstraff. 

Presidenten ref. brev fra Zurich, Robert R. Borth og fra Leif K. Haugan -

informasjon ang. start av R.K. klubber i USSR og de baltiske stater. Det 

var også brev fra Guvernøren som bebuder sin ankomst til vår klubb 

den 30. oktober. I den forbindelse kunne Thor Otto fortelle at han hadde 

besøkt de fleste komiteer i klubben - og at han var fornøyd med arbeide i 

de forskjellige komiteer og han ser med trygghet fram til guvernørens 

besøk. 

For å forberede guvernørbesøket - slik at det skal bli ekstra hyggelig, 

skulle vi denne kvelden øve inn en sang " Tema sang". Vi er jo kjent med 

at vi er ganske bra til å synge kraftfullt og pent ved flere anledninger, 

så det skulle nok gå bra. Vi hørte først på melodien, så leste vi den 

fine teksten. Så -skulle vi sette sammen musikk og tekst, men 

det ble dårlige greier. Selv våre storsangere la hele sin godvilje til, 

men musikk og tekst passet ikke sammen. Tilslutt var det noen som korn 

fram til at det var feil melodi til teksten og feil tekst til melodi&'.-

og da så. 

Dagens 3 min, sto Steinar Kjuus for. Han fortalte om en tur til Rouen 

i Frankrike han hadde vært med på. Bakgrunnen for turen var at 

formannskapene i Varteig og Sarpsborg pleier å avslutte en 

formannskapsperiode med en tur for sine medlemmer. At det ble Rouen denne 

gang var en innbydelse fra borgermesteren i Rouen til å besøke den 

kjempestore byen med den norrøne kulturs preg, og de skulle få se Olav 

den Helliges døpefontene og mange andre severdigheter. 

Steinar fortalte om mange pussige og morsomme opplevelser som oppsto 

på turen til Frankrike. Som en konklusjon. Turen til Frankrike var meget 

bra og verdifull. Det ble knyttet viktige kontakter både på kultur og 

næringsfronten. Selv om bussreisen var lang - de oppholdt seg 40 timer i 

bussen den uken turen varte, ble det aldri kjedelig takket være positive 

deltagere - l. kl. utstyr og opplegg fra SSV + en alle tiders 

fin sjåfør. 



Sistesia   Statistikken 

Per Brevik Per Frode Rismark 

Jan W Damsleth Herleik Rønningen 

Stein Juliussen Rolf Jul Strand 

Brynjulf Kjenstad Per Sundby 

Per Inge Magnusen Jørgen Winsvold 

Arne Nielsen Thor Ørseng 

Morten Pehrsen  

 
 

Innlegg i SA i forbindelse med Poliodagen. Takk til vår AG, Arne S R Nielsen som forfattet denne artikkelen. 

35 års innsats fra lokale Rotaryklubber gir resultater: 

Polio-viruset snart utryddet verden over! 

De lokale Rotary-klubbene Sarpsborg RK, Tune RK og Skjeberg RK kan i disse dager markere at de snart er ved målet - 

å utrydde det forferdelige Polio-viruset over hele verden. 

Gjennom iherdig arbeide gjennom 35 år har både de lokale klubbene, sammen med over 1,2 millioner Rotary-

medlemmer over hele verden har de bidratt både økonomisk og med praktisk arbeide til vaksinasjon av spesielt barn 

i en rekke land der polio har florert. 

De lokale klubbene bidrar med deler av medlemskontingenten og dugnadsarbeid som har gitt inntekter til Polio Plus 

kampanjen. 

Nylig erklærte WHO at det Afrikanske kontinentet nå er poliofritt. Sykdommen angriper spesielt barn under 5 år og 

medfører at barna blir lamme. Om man stoppet all vaksinering ville over 200.000 barn blitt rammet av polio hvert 

eneste år. 

Til sammen har Rotary-klubbene verden over bidratt til å vaksinere 3 milliarder barn i 122 land ved å bidra til en 

finansiering på nesten 20 milliarder kroner sammen med f.eks. Bill Gates-fondet.     

I dag er det registrert noen hundre tilfelle av polio i bare to land - Afghanistan og Pakistan. Dette viser at det faktisk 

er mulig å utrydde livstruende virus med frivillig engasjement og stor innsats ved å løfte i flokk. 

 

 

 

 

  

 

 

 

7/10 14/10 21/10 28/10 Snitt 

80,6 90,3 74,1 83,8 82,2 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 

16,7 67,2 82,2   

Prosent fremmøte i oktober 100 % i oktober 




