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VI ER I GANG IGJEN!  
Måtte bare bruke store bokstaver på det fordi jeg 
synes det er viktig å holde hjulene i gang. Altså 
Rotaryhjulet! Jens B sørget for at vi hadde et sted å 
kunne møtes fysisk igjen etter nedstengningen i 
mars. Bua til Jens føltes litt liten med hensyn til 
smittavstand og heldigvis fikk han ordnet at vi kunne 
være i låven på hundetreningsbanen innendørs. 
Veldig glad for det Jens og takk til barnebarnet! 
Møtet den 26/8 med regnskap og budsjett ble med 
storinnrykk av hele 24 medlemmer og Reidar Sanne 
som gjest! 
  
Rotaryåret skal i år dreie seg om fire saker som RI-
presidenten brenner for. 1. Innovasjon og 
klubbmodeller. 2. Strategisk arbeid i klubbene med 
langsiktige planer. 3. Nye medlemmer og utvelgelse i 
alle aldre og tilslutt 4. End Polio og donasjon til RF. 
Dere kan lese mer om dette på Rotary.org og på fb 
(www.facebook.com/RotaryPresident). For vår egen 
del synes jeg nr. 3 og rekruttering er det viktigste i 
tillegg til vårt engasjement for RF. Leder av RF 
komiteen, Øistein B, nevnte dette på siste møte at 
vårt bidrag til RF må inn som en årlig post i 
budsjettet. 
  
I skrivende stund dukker solen opp og gir varme 
gjennom vinduet her på hjemmekontoret. Bonden 
har fått inn mesteparten av kornet, potetene gror og 
epler og pærer modnes. Når høsten er i anmarsj og 
innhøstingen snart er over er vi klare for 
indretjeneste. I Rotary skal vi også så og høste. Vi 
har en lang liste med mulige medlemmer som bare 
venter på å få komme inn i varmen. Så til alle som 
har kommet med forslag er det nå klart til å begynne 
på innhentingen.  
 
Og jeg tenker også at mens vi høster så er det lov å 
så videre. Ser dere noen Rotary-verdige personer 
rundt dere så si i fra så vi kan få de godkjent! - Vel 
bekomme- 
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Møteprogram: 

September  
02.9 Vi besøker AFRY på Sørlietorget 

09.9 Vi besøker ASVO på Grålum 

16.9 Ikke fastsatt 

23.9 "Fjella i Østfold" v/ Svein Syversen 

Som en avslutning deler jeg et sitat fra en datamann som 
det kan sies mye om, men Epler kunne han! Det er mange 
som har sagt det samme, men jeg synes han beviste det 
på måten han levde. Tenk det over. Det har dypere lag 
med mening 
 
"Your time is limited, so don’t waste it living someone 
else’s life.” 

– Steve Jobs 

 Jeg ønsker dere en GOD HØST og VELKOMMEN til enda 
et nytt ROTARYÅR! 
  
Med varm hilsen 
Rune :-) 

Klubbinformasjon: 
Charterdato: 22. mai 1975 
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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: 
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1743 Klavestadhaugen Mobil: 913 67 848 
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Referat fra klubbmøte 5. august 2020 
 
Møtested:    På låven til Jens Grønnerød  
Møtt i andre klubber: Arne S Nielsen i Halden RK 
Fødselsdager:  Brynjulv K, Einar G, Rolf J S, Per H, Rune S, Ivar H 

Tilstede:   14  
Referent:   Per Brevik 
 
President Rune startet møtet med de vanlige koronaregler.   
En utmelding av klubben. Lasse Lundgaard har flyttet til Gressvik og forlater dermed klubben, og vi takker 
Lasse for alt det han har gjort og vært for vår klubb. 
 
Sekretær Stein kunne opplyse at møtelokalet i Rådhuset ikke kunne tas i bruk før 1. september. Det betyr 
at vi må finne andre steder i august måned. 
 
Jens G ville gjerne fortelle oss litt om låven vi satt i. Den er over 100 år gammel og er mye brukt i dag. Nå 
er det barnebarnet som bruker en del til kurs i agility og har selv en meget dyktig hund, en border collie 
som hadde en hel vegg full av premier og utmerkelser. 
 
Klubben har sagt ja til å arrangere områdekonferanse 21. oktober. 
 
Per B skulle hilse fra Olaug Vastveit og Kåre Han fikk et lite slag i mars. Sitter hjemme og vil nok ikke 
komme på noen flere møter. Klubben vil sende blomster til Kåre og Olaug. 
 
Vi fikk også en melding fra Per Løkkevik som nettopp hadde vært igjennom en uke med cellegift og ville 
holde seg hjemme. 
 
Jan Willy hadde vært på en sykkeltur på Kalnes for å sjekke helsetilstanden. Etter en tur på trimsykkel 
kunne legen konstatere at han var i toppform og hadde en fysisk alder på 59 år! Ikke dårlig for en 77 åring! 
 
Sommerminner: 
 
Thor Otto hadde som vanlig vært på hytta i Numedalen og kom hjem med 16 kg ørret. 
I tillegg hadde de vært på rundtur til Moelven, Tretten, Ringebufjellet til Koppang og Åkrestrømmen i 
Rendalen. Et eldorado for ørretfiske for de som er på jakt etter storørreten. 
 
Jan Willy hadde vært i Sverige og møtte en bjørn på veien som så ut som en elg uten ben, ifølge 
kameraten i bilen. 
 
Jens B G hadde brukt mesteparten av sommeren til å kjøre Anna til fysioterapeut 3 ggr i uka. 
 
Jens H W hadde badet i Skjebergkilen med ny badertemperetur rekord, 26 grader. Anbefalte også en tur til 
Sandøya ved Tvedestrand der det var mye å oppleve og restauranter med nydelig mat. 

 
Rune S hadde vært mye på sjøen og to ganger mellom Tisler og Heia med blikk stille vann og makrell som 
hoppet rundt båten. 
 
Thor Ørseng hadde vært på biltur med Tor Lystad til Vega. Gått Vegatrappen (2000 trinn) veldig stolt på 
toppen, men ikke så god i bena dagen etter. 
 
Arne S N hadde også vært på trimsykkel og fikk beskjed at han hadde hatt flaks med sitt hjerteinfarkt. 
Han hadde vært på slekts treff på video og blitt spandert 70 års feiring på Britannia Hotell i Trondheim av 
barn og barnebarn.  
 
Presidenten Rune L hadde vært mye på hytta i Nesbyen og noterte enda en badetemperatur på 26,4 
grader. Hadde også vært i Kristiansund og Atlanterhavsveien der en nevø påsto at fastlandsveien til Hvaler 
var mye bedre.  

 



Referat fra klubbmøte 12. august 2020 
 
Møtested:    Trafostasjon v/Grøtebrua 
Program:   Dugnad  
Møtt i andre klubber: Ingen 
Fødselsdager:  Ingen 

Tilstede:   9 
Referent:   Jim Johansen 
 
9 spreke ungdommer møtte opp til årets forsinkede dugnad, men dette var dyktige 
ungdommer som hadde levd en stund. Vi konsentrerte oss i år om å reparere en del 
synkninger på plenen, slik at den ble lettere å slå. 
 
Trærne ble også stammet opp og rotskudd ble fjernet slok at alléen kom bedre fram. 
 
Kai Brandstorp gjorde en kjempejobb med ryddesaga og utvidet området oppover i 
skråningen. 
 
Vel utført jobb der alt var gjort på en time, denne gangen uten rømmegrøt. 

 
 



Referat fra klubbmøte 19. august 2020 
 
Møtested:    På låven til Jens Grønnerød 
Program:   Protokolloverrekkelser 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Fødselsdager:  Ingen 

Tilstede:   19  
Referent:   Per Brevik 
 

President Rune åpnet møte med noen korte Coronaregler, viktig med avstand og 
hygiene. 
 
Han hadde en trist melding om at et av våre chartermedlemmer hadde gått bort.. 
Ragnar Faale sovnet stille inn på Borgen sykehjem sist uke. Vi minnet ham med et 
minutts stillhet og Presidenten sa noen ord om Ragnar. Det samme sa Øystein 
Brodal som kjente Ragnar godt og var sjåfør for ham de siste møtene han deltok i. 
 
Per B hilste fra Olaug og Kåre Vastveit som hadde fått blomster fra klubben. Kåre er 
nokså redusert etter et lite slag, og kommer neppe tilbake på møtene. 
 
Arne S Nielsen takket så mye for blomster som han fikk på sin 70-årsdag.  
 
Stein J kunne opplyse om at våre lokaler i Rådhuset er stengt inntil videre. Veldig 
usikkert når de åpner igjen, noe som bekymrer klubben og særlig programkomitéen. 
Foreløpig kan vi være på låven hos Jens G, men den blir tatt i bruk av andre i løpet 
av september. 
 
Deretter var det protokolloverrekkelser der avtroppende ledere resymerte komitéenes 
virksomhet i det foregående Rotaryår. Det kommer godt fram at klubben er aktiv og 
virksom på alle områder. Holder på faste tradisjoner og samtidig er åpne for nye 
idéer. Spesielt var det stor enighet om at torskeaften i februar var et veldig fint 
arrangement og bør bli en tradisjon heretter. 
 
Jan Willy som har hatt ansvaret for produksjon og oppsetting av benker, kunne 
opplyse om mye hærverk og søppel ved Børtevannet. Kanskje de burde flyttes til et 
annet sted. 
 
Thor Otto kom med et tips om nye medlemmer. Det er mange utenlandske leger på 
sykehuset som kanskje trenger litt lokal tilknytning.  
 
Avtroppende sekretær, Arne S Nielsen refererte fra styreberetningen og vi kan være 
stolte av en møteprosent på +/- 70 % siste Rotaryår. Vi burde motivere andre til å 
komme på våre åpne møter for å reklamere for Rotary. 
 
Det ble en del diskusjon om vi skulle ha en årsfest, men de fleste syntes at risikoen 
og usikkerheten rundt Corona-situasjonen var for stor, så det ble nedstemt. 
 
Vi takker Jens G for lånet av låven og håper vi kan bruke den til situasjonen endrer 
seg. 



 

 

 

Referat fra klubbmøte 26. august 2020  
 
Møtested:  Hos Jens Grønnerød  
Program:  Regnskap og budsjettmøte  
Gjester:  Reidar Sanne 
Fødselsdag: Steinar Kjuus og Kai Brandstorp 24.august 
Tilstede:  25  
Referent:  Morten Pehrsen  
 
President Rune Larsen ønsket vår gjest Reidar Sanne velkommen til møtet. Reidar f.1934 
var tidligere medlem av Skjeberg Rotary fra 1990-2012 da han delvis emigrerte til varmere 
strøk på Lanzarote. Det ble et hyggelig gjensyn med en sydenbrun og uforskammet sprek 
86-åring. 
 
Rune kunne informere om at Afrika nå var blitt et poliofritt kontinent. På verdensbasis er 
99% nå fri for polio, bare grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan står igjen. De 
største bidragsyterne inkludert 1.2 millioner rotarianere, Bill Gates og FN, kan være stolte 
av sin innsats med å bekjempe polio. Polio sies å være 200-300 ganger mer smittsomt 
enn Covid-19 og med mange skumle senskader. 

 
Så var det tid for dagens tekst ved kasserer Per Frode Rismark; 
regnskap og budsjett. 
Resultatregnskapet for året 2019/2020 viser et underskudd på kr. 
22.000. Regnskapet var ikke sendt til revisjon ennå og det rådet litt 
usikkerhet rundt diverse utgiftsposter. Spesielt ble det lagt merke til 
at både klubbens julebord og torskeaften gikk med solide 
underskudd, henholdsvis kr 2.000 og kr.7.000. Dette er 
arrangementer som i utgangspunktet skal gå i null. Noe av 
forklaringen var manglende innbetaling fra medlemmene og 
manglende utlodning. Konklusjonen ble at forskuddsbetaling er 
nødvendig. Ellers hadde torskeaften vært en hei dundrende fin fest! 

 
Budsjettet for 2020/2021 blir ikke klart før prosjektkomitéen har hatt sitt oppsummerende 
møte. Rotary Foundation bør få plass i budsjettet, men det er all grunn til å utvise 
måtehold så lenge vi mangler inntektsbringende prosjekter. 
 
Presidenten kunne avslutningsvis anbefale ypperlige foredragsholdere på WEB. En 
professor der hadde bl.a. snakket om «happiness», kunsten å være lykkelig. Han hadde 
kommet frem til at det å ha relasjonsnettverk var det saliggjørende: 
• å ha relasjoner til nær familie 
• å ha relasjoner til venner 
• å ha relasjoner til samfunn 
 
Visdomsord fra presidenten der altså! 
 
Ole Enger hadde en morsom historie på tampen av møtet fra Nissedal der han har hytta 
si. Det manglet ikke på velvillighet og rask ekspedering fra lokale fagfolk da kloakkanlegg 
skulle installeres. Graver, rørlegger som elektriker hadde samme oppløftende melding til 
Ole uansett når han ringte; «eg kommer opp i morgo eg» 



 

Ragnar Faale har gått bort 
 
Ragnar var med og startet opp Skjeberg Rotaryklubb i 1975.  
Jeg har kjent Ragnar hele mitt liv, Han var far til Magne og Hans-Petter, mine lekekamerater 
da vi var barn, samt Espen som var noen år yngre enn oss, Jeg fikk besøke Ragnar og Maryś 
hjem ved flere anledninger. I de årene jeg har vært med i Rotary, har Ragnar og jeg kommet 
nærmere. Vi kjørte sammen til møtene, minnet hverandre om programmer og annet, og vikk 
mange gode samtaler, både om Rotary, alderdommen og andre ting. 
 
Ragnar vokste opp i Hasliveien i Skjeberg som sønn av Hans Christian og Signe Kaspara Faale 
Han tok arbeid hos Dahles Auto, og bygde eget hus i Hasliveien, på eiendommen til 
barndoms-hjemmet. Samtidig tok han handelsgym som fjernundervisning. Han fikk deretter 
jobb på Skjeberg El-verk, som regnskapsfører, og holdt samtidig på med enda flere kurs og 
skoler som privatist. Ragnar hadde karakter, og fikk etterhvert jobb som økonomisjef i 
Skjeberg Kommune, og senere i Sarpsborg kommune. Her ble han værende til han gikk av 
med pensjon i 2001. 
 
Jeg setter stor pris på den tid jeg har kjent Ragnar, både som Rotarianer, men også som en 
god venn. 
 
Ragnar ble begravet fra Skjeberg Kirke torsdag 27. August 2020. Han ble 86 år gammel. 
 
Jeg lyser fred over Ragnars minne. 
 
Øistein 



Mimresiden 

 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 27.04 1990  

MØTELEDER: Presidenten 

MEDLEMMER: 70 inkl. damer GJESTER 

MELDINGER/FRA ALMANAKKEN: Ingen  

REFERENT: Ivar Molteberg 

REFERAT FRA DAGENS PROGRAM: ÅRSFESTEN 1990 

 

Fredag 27. april 1990 var dagen da ca. 70 rotarianere og følgesvenner 

hadde funnet veien til SVALESKIVA ved BORG BRYGGERIER for årets fest. 

Per Front Andersen fra bryggeriet Ønsket oss velkommen og forfalte bl.a. 

at ca. 50.000 gjester hadde vært innom Svaleskiva siden åpningen i 1984. 

Dette og mye annet sa oss mye om en særdeles gjestfri og servicevennlig 

bedrift. 

President Jørgen W. Ønsket oss vel møtt på sin spesielle måte. Han 

poengterte det tradisjonelle ved vår årsfest og hadde alle med seg i sin 

velkomst til våre kjære gjester Olav Eriksen og Leif K. Haugan med sin 

kone. Siden det var så mye igjen av Rotaryåret var det ikke lagt opp til 

noen formelle overleveringer. Sekretæren Jan N. fikk imidlertid anledning 

til en liten oppsummering av det som hadde skjedd til nå. Av hans 

"sitrap" gikk det bl.a. fram at vi hadde en gjennomsnittlig 

fremmøteprosent på 73,7. Ellers hadde styret hatt 7 møter med varierende 

innhold. 

Neste års president Kåre V. presenterte så sitt styre og komitéformenn. 

Etter hans kommentarer og forventninger å dømme skulle vi gå et frodig 

Rotaryår i møte. 

Tradisjonen tro var det også på denne årsfesten nytt medlemsopptak. 

Dagens hedersgjester var derfor. Reidar Sanne og hans kone Tove. De ble 

begge behørig presentert av fadderen Christian W. Reidar er innfødt 

skjebring og de bor i N. Borge. Sjølivet er en stor hobby og med hytte på 

Hvaler får de ofte anledning til å nyte denne. Reidar fyller 

klassifikasjonen Sjåførskole/ lærer og driver egen bedrift i Sarpsborg. 

Som med så mange av oss andre medlemmer i Skjeberg var det Leif K. Haugan 

som sørget for den formelle velkomst inn i de vel i mill. medlemmers 

rekker. I sin tale la han stor vekt på retten til å delta i klubblivet - 

derigjennom vennskap - kjennskap - forståelse -, dannet medlemskapet i 

Rotary en enestående sjanse til vekst i personlighet og samfunnsgagnlig 

virksomhet. 

Mens vi alle sto festet han så Rotarynålen som synlig bevis på at Reidar 

nå var medlem. - 

Da var tiden kommet til festkomitéen og "en av formennene" Thorbjørn K. 

overtok styringen resten av kvelden. Vi fortærte mengder av spekemat og 

Øl - alt av beste kvalitet. Blomster og takk ble gitt til bryggeriets Per 

Front Andersen. Etter at det var gjort flere forsøk fikk Thor Otto 

omsider så pass ro at han kunne gi oss et overblikk over klubbens virke 

gjennom de 15 år den nå snart ha fungert. Han dvelte ved enkelte av 

merkestenene og utbroderte dette i festlige vendinger til stor fornøyelse 

for oss andre. Reidar holdt sin takketale til klubben. 

Vi fikk en takketale for maten av Olav Eriksen som bare han kan gjøre 

det. Med en sang om den "vene jenta", og senere noen erindringer fra hans 

gode venn - presten Tomasgård, hans uttrykk og tanker, ja en festlig 

forestilling ga Olav oss. Siden ble det dans til verdenskjente artister 

på 'boks". Kranene var velsmurte og så ut til å fungere bra og stemningen 

steg til de trivelige høyder. Alle hadde derfor grunn til å være fornøyd 

med årsfesten da vi avsluttet litt over midnatt. 

Ved blåst Festkomité og andre som har bidratt til enda et kjært 

Rotaryminne. 

 



Sistesia   Statistikken 

Antall fremmøte i august 

 

 

 

 
 
 
En gledens dag for Rotary, Afrika, verden, og ikke minst for barna! 
 
Hver Rotarianer og Rotaracter kan, og bør, være stolte i dag, 25. august 2020, hvor WHO offisielt 
har erklært Nigeria, og således hele det afrikanske kontinent poliofritt! Med dette har vi tatt et 
gigantisk skritt mot en poliofri verden. 
 
En sykdom som så sent som i 1985 var endemisk og årlig krevde 350 000 barneliv, finnes nå 
«vilt» i kun to land, Afghanistan og Pakistan, hvor det hittil i år har vært totalt 102 nye tilfeller.  
Dét er 102 tilfeller for mange, men det legger kun en liten demper på den gleden vi i dag føler for 
Afrika.  
 
Takk til alle rotarianere og partnere for jobben som er gjort, nå gjenstår kun de to siste landene. 
Med innsatsen til GPEI (Global Polio Eradication Initiative) der også Rotary er en partner, har vi 
vist verden, og vet: det ér mulig å utrydde polio! 

 
Publisert av Jutta Bachmann 25. august 2020 
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