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 Dette har vært et underlig Rotaryår. Heldigvis er 

vi inne i en tid der vi kan kommunisere og til og 

med se hverandre, slik at vi kan holde kontakten. 

På den måten lever klubben videre, som vi alle 

er så glad i. I løpet av august håper vi at vi kan 

møtes i vårt møtelokale og ta en etterlengtet 

kaffekopp sammen.  

 

Vi som er i Omdømmekomitéen har ikke vært så 

aktive som vi burde være, men takket være vår 

stadig aktive AG Arne, så fikk klubben satt inn 

en artikkel om Polio Plus i SA i høst. Vi får 

prøve å gjøre klubben mer kjent i løpet av 

høsten. Jeg er veldig fornøyd med at nesten alle 

komitémedlemmene vil være med et år til. En 

stor takk til dere som leverer referat til 

månedsbrevet. 

 

Jeg har prøvd å legge inn en mimreside fra 30 år 

siden av vårt velfylte arkiv av månedsbrev. Litt 

artig å se hva vi drev med den gangen. Til min 

store overraskelse oppdaget jeg at referater fra 

20 år tilbake ligger på min PC. Da ble det mye 

lettere å lage mimresider i stedet for å skanne inn 

gamle ark. Kanskje de fleste av klubbens 

medlemmer finner referater der de selv er nevnt. 

Det er ikke til å komme fra at det er ikke så 

mange av nåværende medlemmer som har vært 

med i 30 år. Iflg. statistikken er det 28 som er 

kommet til etter 1991. 

 

Jeg synes det er på sin plass nå som vi nærmer 

oss slutten på Rotaryåret, å fremheve to 

klubbens medlemmer som virkelig har stått på 

for å holde hjulene i gang. President Rune og 

Ink. President Arne. De har begge sørget for 

interessante programmer med egne og eksterne 

foredrag. Tusen takk til dere. 

 

Per B 
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Møteprogram: 

Juni  

02.6 Ut i det blå 

09.6 Ikke fastsatt 

16.6 Rektorrollen og skolen som et nav i nærmiljøet  
v/ Nina Tørholen, Rektor Alvimhaugen skole 

25.6 Årsfest på Salt Høysand (Forbehold) 
 

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: 
e-post: perbrevik46@gmail.com   
www.skjeberg.rotary.no   

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


Referat fra klubbmøte 5. mai 2021  
 

Møtested: Videomøte 
Program: Om maleryrket og faget v/ Linn Hammerstad Borg vgs. 
Pålogget: 19  
Referent: Per Brevik  
 

President Rune ønsket oss velkommen med ekstra fin Rotary-munnbind som han anbefalte 

medlemmene å skaffe seg.  

Arne AG hadde deltatt på videomøte i Rakkestad RK og de hadde bestemt at det sittende styret skulle 

virke neste år også, siden det ikke har vært et "vanlig" Rotaryår pga. Covid19. De hadde også tatt opp 5 

nye medlemmer der President og Sekretær hadde møtt opp på trappa til vedkommende for å ønske dem 

velkommen i klubbe, godt gjort! 

Per B hilste fra Thor Otto som er tilbake fra Riksen og har satt inn en stent. Følte seg litt bedre, men 

trenger litt opptrening. 

Kai hadde vært på dugnadsplassen vår og kunne rapportere at alt var helt topp og trengte ingen dugnad. 

Styret avgjør hva vi skal gjøre i stedet.  

Så var det kveldens foredragsholder Linn som fikk ordet. Hun jobber på Borg vgs. som lærer og hadde 

vært lærling hos Egil Pedersen og Tor Arne Lystad som mentor. Faget heter overflateteknikk som er det 

samme som malerfaget. Den ble lagt ned i 2014 pga. lave søkertall, men ble startet opp igjen i 2019 på 

Greåker vgs. Hun er nå lærer på Borg på Bygg- og Anleggsteknikk VG1. Elevene har 27 ulike fag å 

velge mellom og skolen prøver å samarbeide med bransjen for å motivere elevene til å velge rett yrke. 

Elevene tilbys 4 ulike moduler i praksis.  

• Stillasopplæring --Tremodul der de lager parkbenk --Tegning og tegningsforståelse 

• KEM som inneholder rørlegger, blikkenslager, taktekker og ventilasjon 

Det er viktig å gi elevene hva faget har å by på ved utplassering i bedrift. De må møte presist på jobb, 

dokumentere sitt arbeid, samarbeide med arbeidstaker og arbeidsgiver, god oppførsel på arbeidsplassen 

og lære seg rutiner. Det er viktig at vi ser alle og alle sitt behov. Setter tidlig standard hvordan vi vil ha 

det i klasserommet. Elevene får utvikle seg ut fra sine forutsetninger. Stor trivsel, vi scorer høyt på 

elevundersøkelser. Bruker mye humor som elevene trives med. 

Skolen har greid seg bra i Corona-tiden. Opphold i 

kantina og fellesareal er ikke tillatt. Munnbind, 

avstand og ekstra vask fra renholderne. Varierende 

hjemmeundervisning. Mange innganger er stengt slik 

at elevene bruker egne innganger. 

Vi takker Linn for et utmerket foredrag der vi fikk et 

innblikk i hva malerfaget innebærer. Det som er 

hemmeligheten med et godt utført arbeid er 

mennesket bak verktøyet og profesjonelle redskaper. 

 

Med 19 pålogget er det omtrent halvparten av klubben som deltar på videomøtene. Litt synd for resten 

som ikke er med og "treffer" sine Rotaryvenner. Vi håper at vi snart kan treffes alle sammen igjen. 



Referat fra klubbmøte 12. mai 2021  
 

Møtested: Haflundsalléen 
Program: Befaring og orientering på plassen 
Tilstede: 15 
Referent: Hans Erik Pedersen  
 

President Rune Larsen ønsket velkommen til 15 medlemmer som var med på ferdigbefaring 

på Hafslundsalléen. 

Jim orienterte om alléen:  

De tre opprinnelige trærne er fra 1760. At man vet mye om alléen og Hafslundparken skyldes 

for en stor landskapsarkitekt Egil Gabrielsen, som senere ble professor, og som skrev en 

særoppgave om parken. Fra alléen gikk veien over broen til Hafslundsøy og videre til Huken 

hvor det var ferjested. Broen er antakelig eldre enn alléen, fra 1600-tallet. Jomfrudammen ble 

benyttet som vannreservoar. 

Kai fortalte om sitt forsøk på å få Hafslund til å sponse oss med ytterligere trær til alléen. 

Svaret var i første omgang negativt, men Kai tar ikke nei for et svar. Etter en sjarmoffensiv lot 

damen fra Hafslund seg overtale til å bevilge oss ett tre i første omgang. 

Etter dette ble ordet gitt fritt og folk samlet seg i grupper, tydelig glade for å kunne se 

hverandre igjen. Takket være dugnaden i august og Jims vedlikehold gjennom sommeren i 

fjor, så området nå svært velstelt og innbydende ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referat fra klubbmøte 19. mai 2021  
 
Møtested:  Videomøte 
Program:  Det kommende Rotary-året v/Arne S Nielsen 
Pålogget:  19 
Fødselsdag: Ole Enger 11. mai (1950) 
Referent:  Morten Pehrsen  
 

Presidenten ønsket alle velkommen til dagens videomøte. Det var 19 medlemmer pålogget.  

Rune minnet medlemmene om at dagen 19. mai 1989 var dagen da første episode av Star Wars 

filmen ble «released». Rune er «fan» men ikke alle medlemmene hadde sett filmen! 

 

Ole ba om ordet og orienterte litt om kommunikasjon han hadde hatt med Margareth i Marys 

Venner. Klubben må oppfylle tidligere avtaler om støtte, men det var enighet om at vi må ta en 

diskusjon i plenum om klubbens videre engasjement. Rolf kunne informere klubben om den triste 

hendelsen i Halden hvor en ung gutt skled på en stein og falt ned en 20 meter høy skrent med fatale 

følger. Gutten var barnebarnet til hans bror, Bjørn, som er tidligere medlem av Skjeberg Rotary. 

Rolf fikk oppdraget med å overbringe klubbens kondolanser.  

 

Dagens program var viet innkommende president og presentasjon av det kommende Rotary-året. 

Arne kunngjorde at han går til oppgaven med stor respekt. De to viktigste oppgavene blir å 

opprettholde trivselen i klubben og skaffe nye medlemmer. Innkommende president presenterte så 

det nye styret før han gikk gjennom alle komitéer med komitéledere. Det nye av året er at styret er 

utvidet med et ekstra medlem, leder for Medlemskomitéen. Grunnet pandemien har flere 

komitéleder fra Rotary-året 2020/2021 valgt å stå ett år til. Nytt for klubben er også at 

innkommende president 2022/2023 er en Past President. 

 

Arne brukte mye tid på rekruttering og gjennomgikk raskt en liste med navn på mulige nye 

medlems-kandidater. Hvem kjenner hvem? Alle medlemmer i klubben må prøve å få til ett medlem 

hver. Kvinner, døtre, sønner, svigersønner, gamle, unge, det er mye bra folk der ute. Rakkestad 

rotaryklubb har noe å lære bort, hadde fått tre nye kvinnelige medlemmer! Har vi noen kriterier på 

alder? Bør kanskje ikke være for unge. Erfaring tilsier at disse blir fort borte igjen. Selvsagt 

ønskelig med potensielle rotarianere. 

 

Arne avsluttet sin presentasjon med en gjennomgang av aktiviteter for det nye Rotaryåret. Viktige 

hendelser, klubbmøter, styremøter, konferanser, fester, osv. var lagt inn i et regneark. Arne ønsket 

innspill og fikk umiddelbart forslag på å flytte alle fester til nærmeste fredag samt at første møte 

etter ferien ikke burde være før 18.august. Frekvensen på styremøter kunne kanskje ha en mer 

dynamisk tilnærming og tilpasses saksmengden. 

 

Rune takket innkommende for gjennomgangen og overtok ordet med bevingede utsagn om at 

Rotary står for mangfold, noe som skaper meningsutveksling. Minnet om 4-spørsmålsprøven og 

«Service Above Self». Vi ønsker at Skjeberg Rotary skal leve videre!  

 

Presidenten minnet til slutt om sommerfesten med presidentbytte på SALT i Høysand 25.juni (hvis 

pandemien tillater). Alle må reservere denne dato! Møtet ble avrundet med dagens ord:  

«Når en dør lukkes åpnes en annen. Men vi har ofte så travelt med å ergre oss over den lukkede dør, 

at vi ikke oppdager den åpne». (Alexander Graham Bell)  



Referat fra klubbmøte 26.mai  2021  
 

Møtested: Videomøte  

Program: Logistikk i sykehuset. v/ avd. leder Glenn Fredriksen 

Fødselsdager: Per Sundby 25/5   

Pålogget: 19 deltakere  

Referent: Per Sundby 

President Rune ønsket alle velkommen og spesielt velkommen til dagens foredragsholder.  

I tillegg til at referenten ble gratulert med dagen ble vi også minnet på at klubben vår ble chartret 

22. mai for 46 år siden - Rune leste opp egen gratulasjons mail fra guvernør Ine Barlie. «Ikke 

alle som har blitt gratulert av en verdensmester» kommenterte Arne! 

Presidenten minnet også om at vi håper å få til en fysisk årsfest 25.6 på restauranten SALT. 

Nå haster det med å melde inn forslag til nye medlemmer. 

 

 

Da var det tid for kveldens foredragsholder. 

Glenn er nabo til Rune og gav først en kort 

presentasjon av seg selv-Gift 4 barn 2 katter og en 

puddel. Foredraget var delt inn i 3 hovedområder: 

 

1. SØ – hvem er vi 

 

Kort oppsummert:* 201000 overnattinger*350.000 

polikliniske behandlinger*38.322 pasienter via 

akuttmottak*12,7 millioner analyser *7.000 ansatte 

hvorav 5.000 i faste stillinger *680.000 personalbukser *440.000 frottéhåndklær *serverer 

684.000 måltider- 

Bare dette sier mye om hvilke størrelser vi snakker om. 

Referenten begrenser seg til å nevne bare noen av de andre størrelsene som Glenn viste på foil: 

*Brukte 1,5 milliarder på varer og tjenester * Brukte 2,1 mil. munnbind på et år. 

Logistikk har direkte konsekvens for pasientbehandlingen. Aller viktigste fokus: Rett pasient til 

riktig tid, på rett behandlingsrom som mæter rett helsepersonell som har rett utstyr. Dette ble 

nærmere forklart av Glenn. Vi fikk også en gjennom gang av de ulike logistikksløyfene. 

*Forbruksvarer *Tøy * Avfall * Mat * Sterilsentral og Operasjon 

 

2. Målbildet og prinsipper – varelogistikk 

* Aktiv forsyning via innkjøp og logistikkpersonell. Minimal tidsbruk fra helsepersonell. 

Eget servicepersonell som i dag ivaretar disse funksjonene i samarbeid md helsepersonell. 

SØ slutter seg til nasjonale og regionale visjoner og verdier, noe Glenn utdypet videre. 

 

3. Logistikk i SØ 

Viste organisasjonskartet med alle avdelinger. 

Avdeling innkjøp og logistikk er den avdelingen Glenne er en del av. Et går for langt å referere 

alle detaljene som ble gjennomgått, men vi fikk en veldig klar gjennomgang av feltet han har 

ansvar for Helse Sør-Øst forsyningssenter skal være regionens hovedlager. Skal levere 

brukertilpassede forpakningstørrelser og legge til rett for avdelingspakke logistikk 



Forpakningen skal være av en størrelse slik at de kan vare i maks 2 uker. 

Forsyningssenteret liger på Berg i Akershus.  

Både Per Halvorsen og Rune fikk grundige svar på sine spørsmål rundt dette tema. 

Viste forskjellen på gammel og ny og enklere forsynings struktur. 

80 prosent av varestrømmen kommer fra forsyningssenteret. 

Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene skjer på korrekt og samfunnsansvarlig måte og 

skal være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp. 

Logistikk-konseptet: De 7 R.er:  

* Riktig vare eller tjeneste * Riktig mengde til riktig tid * Riktig pris * Riktig sted * Riktig 

kvalitet * Riktig måte. 

Avslutningsvis fortalte Glenn om utfordringene omkring de ekstra utfordringene i forbindelse 

med pandemien. Tøff start med manglende beredskap, men dette ble eter hvert løst på en god 

måte etter forholdene. 

Per H spurte om hvordan robotene fungerte. Svaret 

var at disse nå var meget nyttige og han så ikke 

hvordan de skulle klare seg uten. De har 6 stk. i 

dag. 

Rune takket foredragsholderen for klar tale og et 

interessant foredrag.  Glenn fikk vel fortjent digital 

applaus! 

 

 

Neste møte 2.6 Ut i det blå! Oppmøte kommer på websiden. 

Presidenten avsluttet som vanlig med ord for dagen og ønsket alle «vel hjem».  

 

Oppskrift på lykke: Hold hjertet ditt fritt for hat og sinnet ditt fritt for bekymringer, lev enkelt 

forvent lite og gi mye. Oppsøk solskinnet, ikke tenk så mye på deg selv, men tenk på andre. Prøv 

dette i en uke og du vil bli overrasket over resultatet. 

 

 

 



Mimresiden  
 
Møte:   9. mai 2001 i Skjeberg Rådhus  

Møteprogram:   Rapport fra RYLA + pratemøte  

Gjester:   Åsmund Trollerud, kursdeltaker RYLA  

Møtt i andre klubber:   Kjell Lunde i Borge 8/5  

Fødselsdager:     

Referent:   Steinar Pettersen  

Møtet ble ledet av:   Presidenten  

  

Presidenten ønsket velkommen til møtet denne herlige vårkvelden med sol og varme.   
  
Meddelelser og innkomne skriv: Forslag på nytt medlem er klarert. E-post fra 
guvernøren som minner om salget av kort/konvolutter. Klubbens engasjement i Litauen 
er omtalt i siste utgave av Rotary Norden.  
  
Ragnar Faale foreslo at klubben tipser Sarpsborg Arbeiderblad om dugnaden på veien 
til Bjørnstad skipet kommende uke. Ragnar som innkommende president fikk i oppdrag 
å ta kontakt.  
  
Steinar Kjuus informerte om at Brynjulf Kjenstad ble operert på Halden Sykehus forrige 
mandag. Videre viste han til den utlagte invitasjonen til årsfesten den 8/6 på Hafslund 
IF’s klubbhus.  
  
Ordet ble så gitt til Åsmund Trollerud fra Greåker, 21 år og vår representant på Ryla-
kurs på Ravneberget den 8. til 11. mars 2001. Han jobber til daglig for Thor Ørseng og 
er selvstendig næringsdrivende (Network Marketing). Siviltjeneste i barnehage og jobbet 
2 år hittil.  
  
Svært engasjert fortalte han om et opplevelsesrikt kurs som startet med innlegg av 
Svein Håkon Pedersen om mål og formål med kurset. Elnar Seljevold (Past Guvernør) 
introduserte Rotary-bevegelsen. Videre var det kursing i møteledelse og taleteknikk, 
hvor viktige stikkord som” god forberedelse” og ”ta vare på tilliten” ble nevnt spesielt. 
Etikkspørsmål ble det også holdt foredrag om. Det ble fastslått at etikk er lederskapets 
innerste kjerne.  
  
En foredragsholder ved navn Muller tok for seg lederutvikling, hvor noen av stikkordene 
var kommunikasjon, selvbilde, motivbilde og målbilde. Viktig å kjenne seg selv, kjenne 
de du skal lede og hva du skal lede.  
  
Mest skryt av foredragsholderne fikk Brita Hansen som tok for seg temaet: Gi mer av 
deg selv. Et svært spenstig og lærerikt kurstema.  
  
Trollerud ga en meget positiv omtale av kursopplegget og takket for at han hadde fått 
muligheten til å delta. Han hadde fått flere nye venner og forretningsforbindelse i løpet 
av kurset.  
  
Møtet ble avsluttet med kameratslig prat rundt bordene.  



Sistesia   Statistikken 

 

 

 

 

Hele klubben har gjemt seg.   

Her er fasiten 
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5/5 12/5 19/5 26/5 Snitt 

19 15 19 19 ------ 

Kai Brandstorp Arne Nielsen 

Per Brevik Moten Pehrsen 

Rune Larsen Per Frode Rismark 

Per Løkkevik Per Sundby 

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

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

Feb. Mars. Apr. Mai. Juni. Snitt 

------ ------- ------- -------   

Andersen 

Bergh 

Brandstorp 

Brevik 

Brodal 

Damsleth 

Enger 

Grønnerød 

Gundersen 

Guslund 

Halvorsen 

Haug 

Johansen 

Juliussen 

Kjenstad 

Kjuus 

Kjølberg 

Larsen 

Lunde 

Lystad 

Løkkevik 

Magnusen 

Nielsen 

Pedersen 

Pehrsen 

Pyntlund 

Rismark 

Rønningen 

Skarning 

Solberg 

Strand 

Sundby 

Trapness 

Vastveit 

Westberg 

Winsvold 

Ørseng 

Antall deltakere mai 100 % mai 


