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Ja nå er april over for denne gang. Lys i tunellen 

sies det. 

 

Jeg sitter på hjemmekontor og jobber med IT 

prosjekter. Jeg må jo si det blir litt ensformig, men 

jeg skal ikke klage. Kona er hjemme og vi spiser 

alle måltider sammen. Vi kan gå ut i hagen, og vi 

er glade i å gå tur. 

 

Men nok om meg. Klubben vår har i mange 

måneder hatt møter på nett. God oppslutning vil 

jeg si, men noen blir borte. Dette formatet passer 

jo ikke alle. Jeg håper vi kan starte det nye 

Rotary-året med fysiske møter, gode diskusjoner 

og godt vennskap, slik vi husker det. 

 

Ja det er dramatisk å følge nyhetene om dagen. Vi 

leser med forferdelse om tilstander i Brasil og 

India. Jeg har reist en del og kjenner folk i begge 

disse landene. Da kommer det nærmere. 

 

Men nye tider skal komme, sier de, alt skal bli 

som før. Vi er mange mennesker på jorden nå. Det 

skal god vilje, god fordeling og godt samarbeid til 

for å forvalte dette 

 

Jeg så filmen «Mitt Afrika» for noen år siden. 

Sidney Pollack´s prisbelønte drama om Karen 

Blixen, inspirert av hennes egen bok. 

Den første linjen i boken lyder: «Jeg hadde en 

gård i Afrika» 

 

Noen ganger er det greit å drømme seg bort til en 

annen tid. Alle tider kommer med sine prøvelser. 

Også vår tid. 

 

Øistein Brodal 
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Møteprogram: 

Mai  

05.5 Om maleryrket v/ Linn Hammerstad, Borg vgs. 

12.5 Dugnad i Hafslundsalléen 

19.5 Videomøte Ikke fastsatt 

26.5 Videomøte Ikke fastsatt 
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Referat fra klubbmøte 7. april 2021  
 

Møtested: Videomøte 
Program: Påskenøtter og påskeminner 
Pålogget: 11  
Fødselsdag: Per Løkkevik 28/3, Jørgen Winsvold 29/3 
Referent: Hans Erik Pedersen 

 

President Rune Larsen ønsket velkommen til 11 innloggede på Zoom. 

Per Løkkevik og Jørgen Winsvold ble gratulert med fødselsdager henholdsvis 28. mars og 29. mars. 

Ingen hadde møtt i andre klubber. 

Kai Brandstorp hadde ønske om at klubben igjen vurderte prosjektet «Water for Life». Vi burde tenke 

større enn forrige gang og få med oss klubber over hele Norden. Hvis alle medlemmer kjøpte en 

pakning på femten halvlitere, ville det generere store summer. Sarpsborg kommunes logo fra forrige 

gang skulle vekk. Fokusere på den miljøvennlige innpakningen. Saken bør diskuteres når klubben er 

mer representativt samlet. Kai skulle ta det opp med prosjektansvarlig i Rotary sentralt. 

Ole Enger ønsket en avklaring om klubben fortsatt skulle støtte Marys Venner. Det var delte meninger 

blant de som tok ordet. Det ble også nevnt at Rotary Foundation var blant de som scoret høyest på 

effektiv utnyttelse av bidrag. 

Presidenten hadde laget 10 påskenøtter for anledningen. Under noe tvil ble referenten kåret til vinner 

med tre poeng. Det var tydelig høy vanskelighetsgrad på nøttene. 

Det var hilsen fra Thor Otto som ventet på sykehusplass for å fikse noen hjerteproblemer, og fra 

Herleik som hadde fått problemer etter en operasjon, men nå var på bedringens vei. 

Det var få minneverdige påskeopplevelser denne gangen. Vi var enige om at denne påsken bare burde 

gå i glemmeboken. Mange hadde imidlertid vært og fått sin koronavaksine og var imponert over 

effektiviteten i kommunens opplegg. 

Klokken åtte ønsket presidenten oss alle vel hjem (tenk om det hadde vært så vel av vi skulle ut å kjøre 

hjem og ikke allerede var hjemme). 

 

Ikke bare er han vår Quiz-master.  

Jammen kan han svare på andres quiz også. 

Vi gratulerer Hans Erik som vinner av  

Presidentens Påskenøtter. 

(Red. anm.) 



 

 

Referat fra klubbmøte 14. april 2021  
 

Møtested: Videomøte 
Program: Indretjenesten v/Arne og Rune 
Pålogget: 14 
Fødselsdag: Svein Arne Bergh 9. april 
Referent: Morten Pehrsen  
 

Presidenten ønsket alle velkommen til dagens videomøte. Det var 14 medlemmer pålogget.  

Per Brevik kunne informere om at Kåre Vastveit dessverre hadde fått et nytt drypp. Vi ønsket han 

god bedring! 

 

Dagens program var viet klubbens indretjeneste. Innkommende president mangler fortsatt 

komitéledere til Programkomitéen, Rotary Foundation komité og Fest/kameratskap. komitéen. Kai 

har valgt å fortsette ett år til som leder i Prosjektkomitéen grunnet pandemien. Kanskje vi kunne 

spørre de andre komitélederne om å stå ett år til? Jens Bertran kunne ønske seg flere i 

Fest/kameratskap. komitéen, helst 5-6 stk. som kan gå på turnus. Arne manet til oppdatering av 

«Rotary-databasen». Viktig for klubben å dokumentere hva som er utført av dugnad, prosjekter og 

bidrag i inneværende Rotary-år. 

 

Det ble uttrykt ønske om et ute møte så snart som mulig i mai/juni, gjerne som dugnad. Ifølge Kai 

så er Hafslund en mulig sponsor av flere Lindetrær til Hafslund-alléen. Rune tok opp spørsmålet om 

vi skulle opprettholde videomøte hver onsdag eller f.eks. redusere møte-frekvensen til en gang hver 

14-dag. Det ble et unisont ønske om at vi fortsetter som nå. Flere klubber i distriktet har videomøte 

og vi burde kanskje undersøke muligheten for litt mer samkjøring.  Kanskje utnytte felles 

foredragsholdere eller invitere andre klubber til våre møter når vi har en foredragsholder. Det ble 

også foreslått regions møter. Presidenten skisserte kommende møter og mulige foredragsholdere. 

12. mai ble reservert for dugnad i Hafslund-alléen.  

 

Presidenten kom så med et uventet utspill, skulle vi se på muligheten for nye møtelokaler? Det ble 

raskt nedstemt da alle mente dagens løsning var mer enn ok. Hans Erik delte så sine tanker rundt 

noen bøker han hadde lest, bl.a. «Landet mot nord» og «Jemen». Dette resulterte i et skred av 

meninger og bøker som medlemmene hadde lest. Vi fikk høre om England som bygde sine 

industrielle fortrinn basert på klima og vannkanaler, om iPad som ypperlig medium for å lese bøker, 

«Ungdomskilden», «55 turforslag av Syversen» og «Fremmedkrigerne» fra Fredrikstad som ble 

slukt av Islam og ble til jihadister. 

 

På tampen av møtet ble demokratiet og diverse andre styreformer, både i Russland og USA, behørig 

debattert, Demokratiet har blitt satt under press i flere deler av verden.  Én sterk mann kan 

imidlertid påvirke stabiliteten til et samfunn. Presidenten valgte å avslutte diskusjonen før det hele 

tok helt av og rundet av møte med dagens ord:  

 

Det enkle liv: 

Savner du noen, så ring dem. Ønsker du å treffe noen, inviter dem. 

Vil du bli forstått, forklar. Har du spørsmål, så spør. 

Noe du ikke liker, fortell det på en fin måte.  

Liker du noe, så si det. Ønsker du noe, så spør om det.  

Føler du deg stresset, så slipp.  

Elsker du noen, så si det også. 

 

Det ble nok en gang et interessant og engasjerende møte med mange innspill fra de «fremmøtte».   



Referat fra klubbmøte 21. april 2021  
 

Møtested: Videomøte  

Program: Om elektrikerbransjen.  

                                    v/prosjektleder Per Tore Solberg 

Møtt i andre klubber: Ingen  

Fødselsdager: Hans Erik Pedersen og Kjell Ø Lunde    

Pålogget: 20  

Referent: Per Sundby 

President Rune ønsket alle velkommen til en litt kald dag etter noen veldig flotte dager. 

Dagens foredragsholder ble ønsket velkommen til vårt møte. 

Rune nevnte at dronning Elisabeth ble født på denne dag i 1926. Foreslo at vi i kveld tok en 

liten i glasset til ære for dronningen. Arne kunne ikke dy seg og måtte fortelle en liten historie 

om da han en gang hadde trykket hennes hankebekledde hånd. Det var om bord på det 

engelske kongeskipet på Oslo havn hvor pressen var invitert – Det var i tidlig i Arnes karriere. 

De to som hadde hatt bursdager siden sist ble behørig gratulert. 

 

Rotary-saker: ikke mye, men Rune tipset om hva vi bør nevne når vi skal snakke med mulig 

nye medlemmer. To deler 1) yrkesnettverk 2) Banken vår – Rotary Foundation. 

 

Så hadde Rune gleden av å presentere dagens hoved foredragsholder, en mann han kjenner 

personlig og han gav han en svært positiv omtale. 

 

Per Rune presenterte seg selv kort: 55 år, gift med Kristin, 2 

barn.  

Min elektrikerbransje de siste 38 år var hans overskrift. 

Kort om skolegang inkludert lærlingeplass hos Per Klavestad 

Elektriske 1983 – 1986. Etter militæret Var han først 

elektriker i 8 år, avdelingsleder i 10 år – hele tiden hos 

Klavestad.  

Så avdelingsleder hos Installatøren i Sarpsborg og de siste åra 

kalkulatør/altmuligmann samme firma.: Installatørgruppen AS 

består av Installatøren Fredrikstad AS, Installatøren Oslo og 

Installatøren eiendom- Totalt ca. 185 ansatte. .125 ansatte i 

Fredrikstad. Gruppen tar samfunnsansvar: Støtter idrett og 

kultur årlig med ca1,5 millioner 

Ca. 18 – 20 lærlinger til enhver tid. 10 nye i år. Har egen serviceavdeling og en bra 

prosjektavdeling. 

 

  



Opp sider elektrikeryrket 

Variert yrke med mye spenning 

Meningsfylte arbeidsoppgaver, trivelige kunde-kontakter, mange gode kolleger, utføre et godt 

håndverk gir en god selvfølelse, et yrke som krever god kompetanse og man lærer noe nytt 

hver dag stor grad av frihet i hverdagen, ganske godt betalt yrke. 

 

Nedsider 

Kan bli sliten etter en arbeidsdag! Kan bli møkkete inne imellom! Man blir som regel ikke 

millionær ved Normalt lærlingeløp 

* Yrkesrettet skolegang i 2 år. VG1 og VG2 elektro 

* Lærlingekontrakt med installasjonsbedrift i 2,5 år 

* Avlegger VG3 eksamen i løpet av disse 2,5 åra 

* Mot slutten av læretiden må man avlegge fagprøve /en uke) 

lønn i læretiden sterter med 100kr/t og går opp hvert halvår og ender på litt under kr. 200. 

* Ved bestått fagprøve blir man montør og kan arbeide selvstendig 

For å drive en installatørbedrift må man ha en ansvarlig som har installatøreksamen som er et 

ganske omfattende løp. 

På spørsmål: utdannelsen kan med noen ekstra tester og godkjenninger er det uproblematisk å 

få godkjenning over landegrensene. 

 

Utvikling i bransjen 1988 -2021 

* 1983 – 1989: Full fart i boligbygging (eneboliger) 

* 1990 – 1999:Boligkrakk og tøffe tider i bransjen 

* 2000 – 2007: Markedet henter seg inn på boligmarkedet og      næringsbygging er økende 

* 2008 – 2010:  Finanskrisa  påvirker bransjen med stor usikkerhet 

* 2010 – 2020: Enorm utvikling og leilighetsmarkedet har tatt helt av 

2020 -2021_ Corona/ Covid 19 med stor usikkerhet i markedet. 

For Installatørgruppen har det tross en spent periode gått bra. 

Forskriftsutvikling 1983 -2021 

Fra «rødboka» utgitt i 1963 med detaljerte forskrifter. Så kom det nye regler og revisjoner å 

forholde seg til i flere omganger: FEB 88, FEB91, NEK98, NEK02, NEK06. NEK 10NEK 

14.og dagens NEK 18 med skjerpede krav til solcelleanlegg og skjerpede krav til elbil-lading. 

Referenten går ikke inne på detaljen for alle forskriftsjusteringene. 

Elbillading er veldig aktuelt for tiden og masse oppdrag med slike installeringer. Spesielt 

interesserte fik svar på noen detaljer- 

Lønnsutvikling: 

Ca. årslønn 1983 kr. 117 000 Ca. årslønn 2021 ca. kr. 500 000 

Timepris elektriker 1983 ca. 180,- eks moms i dag ca. 750,- 

På spørsmål fikk vi vite at vi ikke bør utføre elektriker- jobber selv. Det kreves 

samsvarserklæring i dag og dette er viktig at foreligger 

Presidenten takket for et meget godt foredrag. 

Ord for dagen: stol på den bitte lille stemmen som sier dette kan jeg, dette skal jeg gjøre! 



Referat fra klubbmøte 28. april 2021  
 

Møtested: Videomøte 
Program: Juristens rolle i dag. v/ Karoline A Dystebakken 
Pålogget: 20 
Gjester: Kari Anne, Knut Fredrik Thorne og Karoline 
Referent: Per Brevik  
 

President Rune refererte fra styremøte der presidentskifte og årsmøte/fest ble foreslått til siste uka i 

juni, med forbehold om endrede smitteregler. Han nevnte også muligheten for å ta opp et nytt medlem 

hvis vi klarer å verve en eller flere kandidater ganske snart. 

Arne hadde en interessant 3. min der han hadde blitt lurt av noen som utga seg for å være fra Pay Pal, 

som er en betalingsordning som skal være veldig sikker og pålitelig. De hadde behov for å oppdatere 

konto-opplysningene hans. Det han ikke hadde sjekket var hvem som sto bak eposten. Han ble 

oppringt fra Nordea som hadde fattet mistanke og sperret kontoen. Bra service! Han advarte også om 

ikke å stole på Easypark sin metode å automatisk registrere bil inn og ut av parkeringsplasser. En feil i 

systemet til den lokale kommunen førte til en regning på nesten 7000 kr. Ikke bruk denne metoden, 

sjekk heller manuelt inn og ut ved automaten! 

Så var det Karolines tur til å fortelle om juristens rolle og arbeid i 

dagens samfunn. Hun er ansatt i Simployer, (tidl. Infotjenester) og har 

erfaring fra Arbeidstilsynet der hun har jobbet i vel 8 år. Også som 

tillitsvalgt i Juristforbundet. 

Hun ga oss en grundig innføring i hva det vil si å være jurist og startet 

med å forklare forskjellen på en jurist og en advokat. En advokat er også 

en jurist, mens en jurist på ha en bevilling for å bli advokat. Dvs. begge 

er utdannet jurister.  

Det er fortsatt et stort behov for jurister 

og et eksempel fra Bergen der 92 % av 

nyutdannede jurister fikk jobb. Juristens 

oppgaver er så mangt. Det som fortsatt er 

tilfelle er at bare 55 % av kommunene 

har egne jurister, dvs. 45 % har ikke. 

Fraværet av jurister i kommunene fører 

til at ansatte uten juridisk utdanning 

foretar juridiske vurderinger og 

beslutninger. Dette kan lede til inhabilitet, rolleblanding og mangelfull håndtering av alt fra 

byggesaker til barnevern. 

 

Som ansatt i Simployer har Karoline som oppgave å hjelpe kunder med å forstå hvordan regler skal 

tolkes og forklare hvor enkelt det faktisk er hvis man får litt hjelp av en som virkelig har satt seg inn i 

regelverket. 

Vi takker for et veldig interessant foredrag og avslutter med ord for dagen fra Presidenten: 

 

Når du fokuserer på problemene dine, vil du bare få mer problemer.  

Når du fokuserer på mulighetene, vil du bare få enda flere muligheter! 



Mimresiden  
 
Møte:   18. april 2001 på Borg vg. skole  

Fremmøtte:     

Møteprogram:   Ego- foredrag v/ Per Sundby  

Møtt i andre klubber:     

Fødselsdager:   Kjell Lunde 16/4  

Referent:   Per Brevik  

Møtet ble ledet av:   Presidenten  

  
Reidar ønsket velkommen og gratulerte Kjell Lunde med fødselsdagen 16/4.  
  
Minnet også om årsfesten 8. juni på Hafslund-hytta.   
  
Dansketuren 9. mai utgår pga. for liten interesse.  
  
Per Sundby fikk så ordet for å fortelle om seg selv og sin familie. Han er født 25. mai 1945 på 
Storeng gård, Hoff i Vestfold, i dag omgitt av en golfbane. Konfirmert i 1959 i Hoff Kirke.  
  
Han viste oss mange fine bilder fra sin barndom og oppvekst og krydret det hele med episoder 
og hendelser fra sitt liv. Han var ivrig med i Skogstjerna 4H og fikk plaketten i 1963.. Han har 
vært en ivrig skihopper og har deltatt i 4 junior-NM.   
  
Sin militærtjeneste fikk han ved luftforsvarets befals- og adm. skole i Stavern i 1966.  
  
Han traff sin Magnhild i Bodø og de giftet seg i 1967 og har i dag 4 barn.  
  
Han begynte sin yrkeskarriere i Nordisk Aluminium i Holmestrand i 1968 der han tilfeldigvis 
bodde ved siden av vårt medlem Per Halvorsen.   
  
I 1971 begynte han i Norske Folk livs- og pensjonsforsikring.   
  
Familien bodde en del år i Møre og Romsdal og 7 år i Tromsø. I Tromsø var han salgssjef i 
Norske Folk (1980-87).  
  
Det året begge fylte 40 år dro de til Florida.   
  
Da han flyttet til Østfold og bosatte seg i Dalveien 90 på Greåker, var kontoradressen St. 
Mariegate 68. En parkeringsplass på Hydro-Texaco var årsaken til at han ble kjent med vårt 
medlem Tor Ørseng. Da de også tok opp vennskapet med Per og Inger Halvorsen, har vi 
forklaringen på hvorfor nettopp Tor Ørseng har vært fadder til våre to nye Per’er i klubben.  
  
Per og Magnhild har brukt mye av sin fritid på unger og natur og forskjellig idrett opp i gjennom 
årene. Det ble understreket på en fin måte med mange fine bilder fra norsk natur.  
  
Han avsluttet med et fint bilde av ham selv og barnebarnet Magnus på tur til Linnekleppen.  
  
(Har de fleste av oss vært der mon tro?) (Red anm.)  



Sistesia   Statistikken 

 

 

 

 

Hele klubben har gjemt seg. En forsinket påskenøtt.  

Etternavnene finner du både loddrett, vannrett og på skrå. Også baklengs. 

Lykke til.  

 

 

7/4 14/4 21/4 28/4 Snitt 

11 14 20 20 ------ 

Per Brevik Per Løkkevik 

Steinar Kjuus Arne Nielsen 

Rune Larsen Jens H Westberg 

Tor Lystad  

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

16,7 67,2 82,2 63,3 50 ------ 

Feb. Mars. Apr. Mai. Juni. Snitt 

------ ------- -------    
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Antall deltakere i april 100 % april 




