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Fest og Kameratskapskomitéen med helt nye 
utfordringer!? Våre hyggelige møter har i år fått en 
høyst ubuden gjest. Ja en pest og en plage faktisk. 
Gjesten har et flott navn, men ytterst dårlig rykte og 
strør om seg meg sykdom og død. Vi er alle enige 
om at den ubudne gjesten ikke skal inn til oss. At 
vaktene ved inngangen på lokalet før i tiden hadde 
hesjestaur og aktive knyttnever for å holde 
bråkmakere unna hjelper lite nå for tiden. 
 
Den usynlige gjesten må kverkes med såpe og vann, 
samt alkohol. Nye utfordringer for hele klubben. Vi 
startet møtene etter sommerferien i august på låven 
til Jens, med god plass og «meter'n» mellom sitte-
plassene. Hygienen var en sprut sprit på hender. 
Men ved møteslutt glemte de fleste meter'n og 
samlet seg i diskusjonsgrupper som vi pleier å gjøre. 
Neste møte startet med ny oppfordring om avstand 
og presidenten fulgte opp med advarsler om å holde 
meter'n. Noe bedring, men langt fra akseptabelt. Alt 
vi gjør er viktig forebyggende og må læres. 
 
Da vi etter noen møter på låven flytte til vårt ordinære 
møtelokale, tok vi i komiteen en diskusjon på 
hvordan møter skulle gjennomføres med maksimal 
sikkerhet. Resultatet ble som alle har registrert vakt 
med refleks-vest ved inngang, skilt med huskelapper 
og «gå-flyt» gjennom lokalet, inn og utgang. Antibac 
på alle bord og ytterst enkel servering. Dette ser nå 
ut til å være konseptet vi må leve med framover. 
  
I denne settingen ble det planlagt tur til Stavern med 
overnatting på hotell samt omvisning på historisk 
grunn med tema: Tordenskjold. Vi kansellerte dette 
av virusfrykt. Vi prøver igjen i mai 2021. Så ville vi 
forsøke å arrangere julebord ute, i proffe omgivelser. 
Også dette valgte vi å kansellere da smitten nærmest 
eksploderte i Østfoldbyene. 
 
Når vi nå nærmer oss jul er det lite som tyder på at 
smitten roer seg, beklageligvis. Folk er bekymret og 
holder lojalt til nasjonale og lokale bestemmelser. 
Altså mye hjemme. Det hindrer jo ingen i å ønske 
hverdagen tilbake og Corona «dit peppern gror»!? 
Ordtaket ytterst upresist for Corona startet jo der, men 
ordtak lar seg heller ikke knekke så lett.  
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Møteprogram: 

Januar  

13.1 Vindmøller i Skjebergmarka? Johnny Hansen 
Zephyr 

20.1 Bedriftsbesøk Skjeberg Sportsklubb. Lars Ole 
Molteberg 

27.1 Utfordring med integrering av innvandrere i idretten. 
Ole Henrik Andersen 

 
Vi i klubben lar oss heller ikke knekke. En rundspørring i 
klubben for litt tid siden viser at tiltakene vi har gjennomført 
er så bra at alle føler seg trygge. Tja.. en ny rundspørring 
vil nok speile smittetrykket rundt oss og jeg føler nå et 
klubben har besluttet riktig med å avslutte møtene for i år. 
Vil gjerne også gi skryt til klubbens TV teamet som har 
vært i aktivitet. Massevis av utstyr ble sjauet inn og ut.  
Redigering og kontrollknapper i fleng. Det er jo flott at 
hjemmesittere og hytte folk kan følge med. Det er på 
mange måter en nyhet og smitte risikoen lik null. Takk til 
alle i vår klubb for hygge, nytte og samvær. God jul og godt 
nytt år!  
Fest og Kam-komitéen: Jan W. Damsleth   

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 2. desember 2020 
 
Møtested:  Skjeberg rådhus 
Program: Klubbråd 
Tilstede: 40.0 % 
Referent: Hans Erik Pedersen 
 

Presidenten ønsket velkommen til 13 medlemmer som var til stede og 5 som fulgte møtet 

hjemmefra. Fødselsdag siste uke hadde Per Inge Magnusen. Det var ingen som hadde møtt 

i andre klubber. Presidenten minnet om smittevernet som klubben må ta på største alvor. Det 

må avklares om klubben skal følge de nye reglene enten for private eller offentlige 

arrangementer. 

Kveldens program var Klubbråd.  

Leder for Prosjektkomitéen, Kai Brandstorp, 

redegjorde for arbeidet. Det var gjennomført dugnad i 

Hafslundalleen. Skilt for oppslag på Skjebergdalen 

kirke var ferdig, men man måtte avvente 

menighetsrådets tillatelse. 

Det var foreløpig liten respons på opplegget med 

tilsynsrunder i hytteområder. På Grimsøya hadde kun 

to gitt positive tilbakemeldinger. En av grunnene kan være at folk er oftere på hyttene enn 

tidligere pga. tilkopling til offentlig vann og avløp. Vurdere om man kan konsentrere seg om 

de som bor lengst vekk. Det har også vært gjort utspill mot Nordre og Søndre Ørebekk. 

Ullerøy og Karlsøya står for tur. Løkkevika har sitt eget opplegg og er ikke aktuell. Kais 

redegjørelse medførte en liten meningsutveksling. Han hadde også fundert om vi skulle 

gjenopplive vannprosjektet. 

Leder for Internasjonal komité, Øistein Brodal, fortalte på link at det ikke var avholdt møter i 

komitéen ennå. Han trodde kanskje at det heller ikke ble noen før vaksine var på plass. 

RYLA var avlyst og derfor heller ingen RYLA-kandidat. Han var veldig fornøyd med at 

klubben hadde bevilget 500 kr pr medlem til Rotary Foundation. Presidenten bemerket at vi 

hadde fått skryt av guvernør Ine Barlie for dette. 

Leder for Omdømmekomitéen, Per Brevik, fortalte at de hadde hatt ett møte hvor formålet 

var å få skrevet et innlegg i SA om poliopluss arbeidet. Dette visste seg unødvendig da Arne 

Nilsen allerede hadde et ferdigskrevet. Det var færre i komiteen, likevel hadde det gått greit 

med referatskrivingen. Alle leverte innen tidsfristene. Han mente at vi måtte passe på å gi 

alle foredragsholdere ett eks av Rotarybrosjyren. 

Leder for Programkomitéen, Kjell Lunde, fortalte at de var kommet sent i gang, men hadde 

fått holdt ett møte i juli og laget program for august. Det var kommet mange innspill til 

møteprogram. Problemet var at det ikke var alle som praktisk lot seg gjennomføre. Han var 

fornøyd med høsten og at de hadde hatt et variert program. Pga. koronaepidemien var det 

ikke blitt så mange bedriftsbesøk som ønskelig, bare et hos AFRY. De hadde nå program for 

hele januar med unntak av den 6. januar. 

Fest- og kamerat komiteen og Medlemskomitéen var ikke representert på møtet. 

På slutten av møtet ble det noe meningsutveksling om den siste møtedagen før jul som var 

tenkt som et lite julebord. Presidenten avgjorde til slutt at vi avlyser julemøtet og også møtet 

den 6. januar.  

Presidenten avsluttet med å ønske alle vel hjem. 



 

 

Referat fra klubbmøte 9. desember 2020  
 

Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  «Dine rettigheter som pasient eller pårørende i møte med  
 helsetjenesten» v/Knut Fredrik Thorne 
Gjester:  Knut Rønning 
Fødselsdag: Jens Bertrand Grønnerød 7. desember 
Fremmøte:  22 medlemmer (60 %) 
Referent:  Morten Pehrsen  
 
President Rune Larsen ønsket alle velkommen til årets siste klubbmøte. Det var 18 fremmøtte 
medlemmer i salen som kunne kose seg med kaffe og kringle, pluss 4 digitalt på Zoom. Klubbens 
mest oppegående på tekniske remedier med Per Brevik i spissen, skal ha ros for alle 
sammenkoplinger av mikrofoner, høyttalere, kameraer, storskjerm, etc. Alt fungerte perfekt!  
 
Rune informerte om at neste møte blir 13. januar 2021. Planlagt tema er «Vindmøller i 
Skjebergmarka». Dette bør engasjere de fleste i klubben. Arne hadde hørt at grunnen til at det 
blåser så mye i Danmark skyldes alle vindmøllene. Rune hadde også med en hilsen fra Thor Otto, 
som ikke følte seg helt i toppform etter diverse turer til Kalnes sykehus grunnet hjerteflimmer. I 
tillegg hadde Thor Otto stupt ned trappa i heimen. 
 

Så var det tid for kveldens foredrag. Knut Fredrik Thorne er utdannet 
advokat. Han har jobbet for Fylkeslegen, Fylkesmannen og 
Helsetilsynet, har vært generalsekretær i Norsk Pasientforening, 
pasient- og brukerombud og nå juridisk seniorrådgiver i Visma 
Smartskill. Hans engasjement rundt pasientens- og pårørendes 
rettigheter i møte med helsetjenesten skyldes delvis egne opplevelser. 
Bl.a. fikk han en negativ opplevelse da hans kreftsyke bestefar på sitt 
siste ble nektet morfin mot smerter fordi han da kunne bli narkoman! I et 
historisk tilbakeblikk ble pasientbehandlingen styrt av helsepersonellet. 
Legeloven kom i 1929-1930 og leger og sykepleiere skulle redde liv. Det 
var overlegen som bestemte, pasientrettigheter var et fremmedord.  
 
Kommunene bestemte etterhvert mer, og økonomi kom i fokus. Inntaket 
av pasienter skulle reduseres og de skulle helst fort ut igjen. 
Pasientombudet mottok mange henvendelser og i 2001 kom 

Helselovsreformen med 4 nye lover. I 2012 kom Samhandlingsreformen med 5 viktige lover: 
Helsepersonelloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, Helse- og omsorgstjenesteloven, 
Spesialisthelsetjenesteloven og Psykisk helsevern. Behovet for mer samhandling, helhet og 
pasienten i sentrum resulterte i «Pasientjournalen». Dette er ett sted hvor helsepersonell kan lese 
viktig informasjon om pasienten. Spesielt viktig ved akutte situasjoner, f.eks. om pasienten bruker 
Marevan. Du har rett til innsyn i hvilke dokumenter pasientjournalen din består av og hvem som 
har sett på dem.  
 
Så ble det et dypdykk i detaljer om lover og rettigheter, sentrale forskrifter og sentrale prinsipper, 
altfor omfattende til å gjengi i dette referatet. Vi fikk bl.a. høre om kommunens plikter og oppgaver, 
brukermedvirkning, likhetsprinsippet, selvbestemmelsesretten og forsvarlige tjenester. Det siste 
skal sikre at tjenestene som ytes skal være forsvarlige med tilstrekkelig fagkompetanse. 
Statistikken tilsier at man ikke bør bli alvorlig syk i februar eller august da akuttmottakene på den 
tid fylles opp med turnuskandidater! 
 
Etter et meget engasjerende foredrag i en skog av lover og regler, ble det selvsagt mange 
spørsmål og kommentarer fra klubbens medlemmer. Presidenten avrundet medlemsmøte før han 
ønsket alle God Jul og vel hjem. 
 



Mimresiden. 

 

Referat fra Intercity-møte mandag 9 desember 1991  

Medlemmer tilstede: 12 

Ref. R.S. 

 

Borge Rotary Klubb hadde i samarbeide med Sarpsborg RIK invitert til 

Intercity møte på Festiviteten og innbudt Skjeberg RK, Tune RK og Rolvsøy 

RK. 

Tema for debatten var valgt: 

"Naturvern i vårt nærområde med spesiell vekt på utslipp i vann." 

Presidenten i Borge RK, Thorleif Weberg åpnet med å ønske velkommen, og 

ga en orientering om debatten og de som skulle delta i panelet. 

Det var Tormod Skei Skjeberg Kommune 

Tore Nilsen Tune Kommune 

Øiv. Heidenberg Landbr.kont. i Fredrikstad 

Tor Gervin Borregaard Industrier 

 

Innledere til debatten var Ing. Simonsen fra Fylkets Miljøvernavd. og Pål 

Bugge fra Greenpeace. 

Deretter ga president Weberg ordet til debattleder Per Bolstad, Borge 

RIK. 

Første innleder var Ing. Simonsen som kunne opplyse at det var langt fram 

til full utnyttelse av renseanleggene i vårt distrikt, og at Sarpefossen 

hadde det største partikkelinnholdet i vannet og derfor egnet seg dårlig 

til de fleste formål. 

Bugge fra Greenpeace innledet med å ta for seg holdninger som; 

"Er det vilje til å redde miljøet? " og " Hvilke momenter stopper 

utviklingen Han avsluttet med å henstille til A L L E å begynne i dag. 

Før paneldebatten var det en kort Kaffepause. 

I paneldebatten fikk Ø. Heidenberg først ordet, og han ga en redegjørelse 

for hva Landbruket vil gjøre og hadde gjort for å minske forurensningen. 

T Skei mente at fyllingen i Gatedalen burde man bli kvitt så fort som 

mulig, det er et sår i landskapet mente han, men Vi må regne med å leve 

med det ennå en 10 års periode. 

T. Nilsen sa at SIA anlegget på Alvin har en kapasitet på 60000 

personekvivalenter, men at det i dag dekker for 40000. Det var investert 

70-80 millioner kroner i røranlegg fra 1984 - 1990. 

T. Gervin trodde ikke Industrien er så snille som debatten ga uttrykk 

for. Han fortalte hva Borregaard hadde gjort og investert i miljørensing, 

og at de i 1991 hadde tatt i bruk et nytt industrirenseanlegg som er et 

av de største i Norge. 

P. Bugge mente etter dette at man ikke kan gi ros til de som gjør en 

innsats for å rense. D.v.s. 'Kan ikke gi ros til de som rydder opp 

skitten etter seg." 

Debatten varte til ca. kl. 21.30, da avsluttet Presidenten i Sarpsborg BK 

Ola Jonassen med å takke Borge BK for et godt tiltak med å arrangere en 

slik debatt. 



Sistesia   Statistikken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Brevik Kjell Lunde 

Jens Grønnerød Morten Pehrsen 

Per Halvorsen Rune Skarning 

Stein Juliussen Jens H Westberg 

Steinar Kjuus Thor Ørseng 

Rune Larsen  

2/12 9/12 Snitt 

40 60 50 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 

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

Prosent fremmøte i desember 100 % desember 


