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Rotaryvenner! Vær hilset! Godt nytt år! 
  
Ja, jeg forstår dere veldig godt. Synes det er vanskelig 
jeg også. Altså det å drive klubb. Foredragsholdere 
som ikke ønsker å stille på digitale møter, 
festsamlinger som må avlyses eller utsettes, 
møtelokaler som åpnes og stenges, regler som 
endres. Det vi gjør alle sammen er å slutte opp om 
rådene og reglene og følge lovpålegg. Som nordmenn 
og som Rotarymedlemmer. 
  
Strategien vi har valgt er å holde åpent og hjulene i 
gang til tross for at muligheten for fysiske møter, altså 
arrangementer, ikke er lov. Når staten og kommunen 
på forholdsvis kort varsel gjør om regelverket for 
smittevern, dvs. åpne for fysiske arrangementer, 
endre antall på fysiske arrangementer, stenge for 
fysiske arrangementer, osv. blir det ikke lett å drive 
klubbvirksomhet basert på fysiske arrangementer.  I 
dag lever vi i en digital verden og kunnskapen og 
kompetansen på digitale møter har hatt en enorm 
utvikling i vårt samfunn og mange har sett 
nødvendigheten i å lære seg å drive videre med 
digitale møter når muligheten til fysiske møter ikke er 
tilstede. I min egen bedrift MÅTTE vi bare komme til 
hugg digitalt. I dag har vi i de stengte periodene alle 
møter med kunder digitalt og det er heller ikke så 
vanskelig å få kundene til å stille digital. Kundene har 
også lært seg å drive sin jobb med digitale møter 
internt og eksternt. Og kundene våre er kommuner 
med et godt aldersspenn fra ung til godt voksen! De 
har lært de også. 
Så tilbake til min og vår kjære Skjeberg Rotaryklubb. 
Kontinuitet og aktivitet er viktig for oss. Og når 
utviklingen har kommet så langt at mange flere i 
Norge har kompetanse om digitale møter så er i alle 
fall mitt ønske at vi opprettholder driften og 
klubbmøtene våre. Jeg tenker også at det bør være 
mulig å få en del av foredragsholderne til å stille 
digitalt. For meg er et digitalt møte et fullverdig 
klubbmøte likeså som et fysisk, selv om jeg går glipp 
av småprat, kroppsspråk og fysiske signaler 
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Møteprogram: 

Februar  

3.2 Videomøte v/ Pål Engh Mediabransjen 

10.2 Videomøte v/Lars Thomas Flekkum  
Sarpsborg kommune 

17.2 Videomøte IOT Internet Of Things v/ Erling 
Hesselberg. Visepresident i IT-selskapet Crayon 

24.2 Videomøte Ikke fastsatt 

 
Mitt ønske til programkomiteen er at vi så langt det lar 
seg gjøre hører med foredragsholderne om å stille 
digitalt. Eventuelt flytte om på programmet for å få dette 
til. Og hele tiden tenke på at vi kan få åpnet for fysisk 
møter igjen. Og gå ikke det så blir det «pratemøte» med 
mulige innslag fra presidenten eller andre ressurser 
internt eller eksternt som vi finner i forbifarten. 

 
Inntil videre… 
«Ingen ting er absolutt og uendrebart.  
Alt og absolutt alt er inntil videre… 
- Ukjent 

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   

mailto:e-post:%20pebpost@c2i.net
http://www.skjeberg.rotary.no/


Referat fra klubbmøte 13. januar 2021 
 
Møtested:    Videomøte 
Program:   Vindmøller i Skjebergdalen 
Fødselsdag:  Per Frode 31/12 

Møtt i andre klubber: Arne AG i flere klubber pr. uke 
Tilstede:   13 deltakere  
Referent:    Per Brevik 
 

Så startet vi det nye året med et videomøte med to foredragsholdere. Dagens tema er "Vindmøller i 

Skjebergmarka" 

 

President Rune koblet seg inn på Zoom presis kl. 19.00, etter at vi andre hadde pratet litt om løst og 

fast fra kl. 18.45 da "møtelokalet" ble åpnet. Bursdagsbarnet, Per Frode, ble behørig gratulert som 

"nyttårsbarn" 31/12. Presidenten minnet om at det har vært aktuelt at Rotary skulle være med på en 

innsamling til skredofrene i Gjerdrum. Mer info kommer etter hvert. 

 

Rotary's gavekort har bidratt til 1700 kr.  

Så var det introduksjon av våre to foredragsholdere, 

Johnny Hansen og Trym Christoffersen fra firmaet 

Zephyr. Her fikk vi en grundig innføring i firmaets 

bakgrunn og prosjekter. De har et samarbeid med 

mange ulike aktører for å kunne gjennomføre de 

store vindmølleprosjektene de jobber med.  

 

Det er nok problematisk med avtaler og kontrakter 

når det kan ta opptil 10 år fra konsesjonen ble gitt og 

til det fysiske arbeidet kan begynne. Det er mye som 

endres på utstyrsfronten i løpet av ti år.  

Derfor er det kommet nye bestemmelser at utstyret som skal settes opp baserer seg på nåtidens 

kvalitet og priser. Det ble også spørsmål om Zephyr var involvert i havvind, men det var ikke 

aktuelt på det nåværende tidspunkt. 

 

Det ble en del spørsmål og diskusjon rundt både fordeler og ulemper ved vindmøllene. Vi fikk se et 

kart over Skjebergmarka med inntegnede områder og som en av medlemmene kommenterte; Det er 

jo midt i indrefileten av vårt turområde. Både Johnny og Trym hadde full forståelse for 

innvendinger som dette og var glad for alle innspill. Det ble i den sammenheng sagt at de tre 

grunneierne i området var positive til vindmølleparken. 

 

 



Referat fra klubbmøte 20. januar 2021 
 
Møtested:    Videomøte 
Program:   Ink. President med nytt styre og komiteledere 
Fødselsdag:  Tor Lystad 20/1 

Møtt i andre klubber: Arne AG i flere klubber pr. uke 
Tilstede:   14 deltakere 
Referent:    Per Brevik 
 

President Rune ønsket alle velkommen fra hytta og kunne opplyse at årets RYLA seminar var 

avlyst pga. smittefare.  

 

Det ble en del kommentarer rundt dagens innsettelse av den nye Presidenten i USA der vi alle 

ønsket lykke til med Jo Biden og Kamela Harris. 

 

Øystein B hadde sett at Borregaard-aksjene føyk opp i løpet av innsettelsen! Han trodde også 

at han så en Paul Harris medalje på en av de prominente herrene på podiet. 

 

Klubben kan også være stolt av at to av medlemmene hadde vært inne i Whitehouse på en 

omvisning! To Skjebringer, Jens B og Jens H fortalte om en fin opplevelse. 

 

Så var det Arne sin tur til å presentere sitt nye styre og komitéledere. Det hadde ikke vært lett, 

siden nær sagt alle klubbens medlemmer har hatt de fleste verv. Det måtte bli noen 

repetisjoner. Følgende forslag ble lagt fram: 

 

President:  Arne S R Nielsen 

Past President:  Rune Larsen 

Innk. President: Øystein Brodal 

Sekretær: Rune Skarning 

Kasserer: Per Frode Rismark 

Styremedl.: Søren Pyntlund  

 

Program: Ikke fastsatt 

Medl./rekr.: Søren Pyntlund 

Samfunn/pros.: Kai Brandstorp 

Oppl./PR: Per Brevik 

TRF: Ikke fastsatt 

Fest/kam.: Ikke fastsatt 

 

Arne berømmet spesielt Kjell Lunde for en utmerket innsats så langt i programkomitéen. 

Det har vært svært vanskelig den siste tiden da vi ikke har hatt møtelokale. Det er ikke alle 

foredragsholdere som behersker videomøter og det er ikke alle møtene som egner seg til dette, 

spesielt bedriftsbesøk. 

 

Han oppfordret medlemmene til å komme med forslag til nye medlemmer og hjelpe program-

komitéen med nye idéer til møteprogram. 

 



Referat fra klubbmøte 27. januar 2021 
 
Møtested:    Videomøte 
Program:   Ledelse v/ Rune Larsen 
Møtt i andre klubber: Arne AG i flere klubber pr. uke 
Tilstede:   16 deltakere 
Referent:    Morten Pehrsen 
 

Denne gangen var det innkommende President Arne som ønsket alle velkommen. Det var 16 

medlemmer pålogget digitalt på Zoom. Noen etterlyste den ukentlige «lenken» selv om denne er 

den samme hver gang. 

(http:/bit.ly/meetbrainworker eller Kode til møtet: 891 956 6647) 

 

Øystein som fortsatt er yrkesaktiv, innledet med en tre-minutter om hjemmekontor og hvor mye 

mer effektiv han hadde blitt i jobben i disse Corona-tider. Dette skyldes i hovedsak mindre 

forstyrrelser og færre avbrudd. Men det var blitt mer intenst og derfor viktig med en luftetur midt på 

dagen. Øystein hadde bestilt en hund som turkamerat (Kurt eller Oskar). Da var det flere i klubben 

som hadde synspunkter på hund, noen positive og noen negative (ikke like populært bestandig med 

hund i skiløypa). 

 

Så var det Runes tur til å overføre litt kunnskap om «ledelse» til medlemmene. Han hadde nylig 

deltatt på et kurs i jobbsammenheng og Rune begynte med å utfordre medlemmene til å definere 

hva er egentlig ledelse. Det kom mange dypsindige kommentarer og forslag da flere av 

medlemmene hadde erfaring som ledere.  

 

Noen av synspunktene:  

• Det er stor forskjell på leder kontra sjef.  

• En leder må kunne mer enn andre, en leder skal «spille» de andre gode.  

• Viktig å inspirere og motivere, må «se» sine medarbeidere,  

• Få ut det beste ut av hver enkelt medarbeider.  

• Må være tvert igjennom ærlig, gi både ris og ros.  

• Dreier seg mye om psykologi, klapp på skuldra kan være gull verdt.  

• Er man født til å være leder eller ikke?  

• Mye kan læres, men kremmerånden er medfødt, sitter i kroppen. 

 

Rune overtok ordet igjen og utropte alle medlemmene til ledere, enten vi utøver ledelse i 

familien/vennekretsen eller leder for seg selv/selvledelse. Viktig å «Skape mening for deg selv», ha 

«Visjon og verdier» som ikke går på bekostning av seg selv og «Samfunnsbidraget» - skape mening 

for deg selv. Det siste er akkurat det vi driver med i Rotary! Service above self. 

 

Rune drodlet videre med setningen «Hvordan skal det være å være deg som leder» før han gjøv løs 

på begrepene «Ego og Selvet». Ego og Selvet må operere hver for seg og sammen. Da har vi 

harmoni. Må passe oss for sterkt Ego, hvilken arbeidsstokk ender du da opp med? En gjeng som 

kun gjør det de blir bedt om. Som leder er det farlig å dømme andre. Selvledelse på jobb betyr å ta 

ansvar for egen jobb og utvikle den, ta ansvar for egen karriere og kompetanse, trivsel og 

motivasjon. Ta ansvar for å bidra positivt til arbeids- og læringsmiljø.  

 

Det ble et dypdykk i begreper og referenten er ikke helt sikker på om han hang med hele tiden. 

Uansett, det ble et interessant og engasjerende foredrag og Rune ble invitert til å fylle flere møter 

med det samme tema. Anbefaler medlemmene til å laste opp opptaket fra videomøtet.  

Lederskap passer godt inn i Rotary-sammenheng!  

På tampen av møtet kom det et forslag på et annet tema for foredrag, nemlig kvikkleire og hvordan 

situasjonen er i Sarpsborg - gjerne nå og i et historisk perspektiv. 



Mimresiden 

Møte:   10. Januar 2001 på Skjeberg Rådhus  

Fremmøtte:   27  

Møteprogram:   Nytt fra yrket v/Kai Brandstorp  

Gjester:   Per Sundby (nytt medlem)  

Møtt i andre klubber:   Thor Otto Trapness Sarpsborg 8/1  

Referent:   Rolf Jul Strand  

Møtet ble ledet av:   Presidenten  

Presidenten åpnet møtet med å referere innbydelse til rotarykonferanse i Wien 11.- 13.05.2001. 
Månedsbrev fra Uranienborg R.K. (flott brev) ble levert til månedsbladredaktøren.  Igjen en ny 
påminnelse til medlemmene om kandidat til RYLA, fortsatt ledige plasser.  
Per Lied ønsket peisverter samt tema til peismøter i mars.   

Rolf Jul Strand hilste fra Jens Henrik Westberg som ligger på sykehus etter en stygg ulykke på 
sykkel mandag kveld der han stupte over sykkelen og havnet hodestups i grusveien. Det gikk 
verst ut over hodet med brudd i kraniet over høyre øye, ødelagt tann, masse skrubbsår, 
opphovnet og forslått. Han var ikke til å kjenne igjen. Det var også brudd i hånden som var 
gipset. Rolf Jul har også truffet Kjell Bakke etter julebordet på Festiviteten hvor han roste 
klubben vår for god ånd, humoristisk, trivelig og sammensveiset klubb.   

  
Per Brevik minnet om datakurs som han vil arrangere for medlemmene, liste om påmelding ble 
sendt rundt. Thor Otto refererte fra møte i Sarpsborg R.K. som han besøkte 8/1. 
Fremmøtesituasjonen var der oppe til debatt, og det vil bli sendt brev til en rekke medlemmer om 
innskjerpelse. Steinar Kjuus minnet om ost- og vinaften fredag 16. februar på Høyskolen.   

Så slapp endelig Kai til med å fortelle at han egentlig skulle vært i Korea denne uka. I bedriften 
han jobber i, Brynildsens Fabrikker AS i Fredrikstad, har det skjedd mye 2-3 siste år og veldig 
mye siste år.   
Han fortalte hvordan man jobber på eksport i dag. Det er veldig viktig å skaffe seg et nettverk av 
bedrifter ute. Kan f.eks. i dag selge til en konkurrent (Freia). En norsk kunde er ikke bare norsk 
lenger, men kan ha avdelinger i andre land.  
  
Kai viste på overhead Brynilds utvikling fra starten i 1895 med alle firmaer som er kommet inn 
under denne paraplyen, Fader Martin, Slorer Jacobsen (Maritim Food), Allsweets, Fazer m.fl., 
siste skudd på stammen er Minde Sjokolade i Bergen. Det kan også nevnes at de eier 60% i 
hotellene i Fredrikstad. Brynild omsatte for 40 mill. da Kai begynte i bedriften, i år blir 
omsettingen NOK 1.1 milliard- Antall sysselsatte er 520. Bedriften er delt opp i produksjon og 
salg hvor Kai jobber i Brynild Salg AS. Kai fortalte så på sin lette og humoristiske måte hvordan 
"Korea-eventyret" begynte, og det var litt av et eventyr, for det er vel få her i landet som ville ha 
klart å få til eksport av "kjærlighet på pinne" til Korea. Det hele begynte på en messe i Køln i 
1996 hvor det var 1500 utstillere. Og historien fram til i dag er helt utrolig og Kai har spilt på 
mange strenger, og "fått det til". Alt fra plassreservasjon ved utdeling av Nobels Fredspris, som 
gikk til Syd-Koreas president, til kjøp av 3 Korea-graner som Kai har plantet hjemme hos seg 
selv. Det er viktig å sette seg inn i eksport-landets basiskultur og i dette tilfelle spille på 
koreanernes overtro og kultur. De spør alltid hvordan det går med familien, spør om hva du har 
spist og hva det du har spist er godt for.  
 
En Container full-lastet med "kjærligheter" gikk nedover i november, de neste 2 kom fram i går 
(9/1). Dette var en kontrakt på 50 millioner "kjærligheter" som ble solgt for 27 øre pr. stk. Prisen 
skulle vært min. 30 øre, men differansen hentes inn på synergieffekten.  
 
Kai avsluttet foredraget med smaksprøver og en god historie etter spørsmålsrunden.   



Sistesia   Statistikken 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke bare Selbuvotter som er populære i dag! 

 

Bilde av 79 år gamle senator Bernie Sanders, fra innsettelses-

seremonien til president Joe Biden, har gått viralt på sosiale 

medier. Det viser Sanders godt innpakket, sittende på en 

klappstol med votter og munnbind. 

Bildet har blitt kopiert inn i en 

rekke andre situasjonsbilder. 

Sanders, som er fra delstaten 

Vermont i USA, har utnyttet 

populariteten til å selge 

gensere og T-skjorter med bilde fra sin nettbutikk. 

I løpet av fem dager har han solgt gensere for 1,8 millioner dollar, noe som tilsvarer 

15,4 millioner norske kroner, skriver CNBC. 

Jane og jeg er forbløffet over kreativiteten som mange har vist den siste uken, og vi er 

glade for at vi kan bruke min popularitet på internett til å hjelpe dem som trenger det i 

Vermont, sier Sanders. 

Pengene gir Sanders til «Meals on Wheels», en organisasjon som skaffer varme 

måltider til folk i Vermont som er kronisk syke, eller som ikke har mulighet til å lage sine 

egne måltider.  

 

 

 

Per Brevik 

Rune Larsen 

Per Løkkevik 

Arne S Nielsen 

 

 

13/1 20/1 27/1 Snitt 

13 14 16 --- 

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

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

Feb. Mars. Apr. Mai. Juni. Snitt 

      

Antall deltakere i januar 100 % Januar 




