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Pandemien og programkomiteen 

 

14. mars 2020. Sted: På Hytta i Rendalen med litt godt i 

glasset. Radioen var på, og ble avbrutt med ekstra 

nyhetssending: Erna meddelte at alle som er på sine hytter 

utenfor bostedskommune måtte reise hjem umiddelbart – 

det ble også truet med å sende Sivilforsvaret, hvis vi ikke 

reiste hjem. Dette var starten for min del på denne Covid 19 

pandemien. 

Denne pandemien har vi alle fått føle med fysiske og sosiale 

begrensninger. Min første sosiale begrensning var å bli 

plassert på hjemmekontor. Å ikke møte sine kollegaer 

daglig, og ikke minst spise lunsj sammen, er jo blitt et savn, 

men en venner seg til det.  16. mars fikk jeg en kunde på 

tråden, de hadde fått problemer, normalt hadde vi tatt turen 

til Kristiansand for å befare dette. Vi ble enige om at kunden 

skulle filme sitt problem, samt legge til noen detalj-bilder. 

Den lille videoen og bildene var nok for oss til å løse 

problemet, og vi fikk sendt av gårde utstyr dagen etter, og 

kunden kunne starte opp igjen. 

Hva sier det oss. Jo, vi tilpasser oss raskt, og endring 

aksepteres raskere, rett og slett for at vi må. Siden har dette 

blitt den nye måten å jobbe på. Jeg tror vi sparer både miljø 

og tid ved løse slike ting digitalt. Siden har vi hatt utallige 

møter på Zoom, Teams og Skype, med våre kunder. Dette 

har blitt den nye hverdagen. Jeg tror vi ikke kommer tilbake 

der vi var. Jeg har vært en del ute og reist i de senere årene, 

og flyplassene domineres stort sett av menn med 

stresskoffert og slips som haster av gårde til sine møter, i 

alle fall midt i uken. Det viser seg nå at de fleste av disse 

reisene er så å si unødige, for vi kommuniserer digitalt 

isteden. Vi har en rekke leverandører «world wide» og vi 

kommuniserer faktisk mer nå. Det viser seg også at miljøet 

har hatt godt av denne pandemien. Selv delfinen har funnet 

sin plass i Venezias kanaler.  

Hva har dette å si for oss i Skjeberg Rotaryklubb?  Jo, vi ble 

stengt ned. Men vi kom i gang igjen rett over ferien med en 

del begrensninger. For å så bli stengt igjen på nyåret. Også 

vi har måttet tilpasse oss. Vi deltar nå på møter digitalt, og 

jeg er faktisk imponert over deltagelsen. Men det som er 

trist, er at flere ikke har denne muligheten, og faller utenfor 

av den grunn. Eller rett og slett ikke synes noe om denne 

møteformen. Og det må være lov!  
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Møteprogram: 

Mars  

3.3 Videomøte Ikke fastsatt 

10.3 Videomøte Ikke fastsatt 

17.3 Videomøte Ikke fastsatt 

24.3 Videomøte Ikke fastsatt 

Vi i programkomiteen merker at det ikke er like enkelt å få tak 

gode foredragsholdere, siden flere ikke vil, eller klarer å 

presentere sitt budskap digitalt. Så vær vennlige å ha litt 

tålmodighet med oss, det jobbes kontinuerlig for å holde 

programmet gående. 

Vi ser virkelig frem til at våre møter kan åpnes igjen, og vi alle 

er fysisk til stede. Og vi lover en ting:  

-  fremtiden i Skjeberg Rotary er fysisk deltagelse med 

levende foredragsholdere. 

 
 Rune Skarning, programkomiteen 

 

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 3. februar 2021 
 
Møtested:    Videomøte 
Program:   Reise i kommunikasjon og videoproduksjon 
    v/ Pål Engh 
Møtt i andre klubber: Arne AG i flere klubber pr. uke 
Fødselsdager:  Per Brevik 1/2 
Tilstede:   19 deltakere  
Gjest:   Rudolf Ervik 
Referent:    Per Brevik 
 

President Rune ønsket alle velkommen og la fram en idé om at vi kanskje skulle invitere 

naboklubbene til videomøter i framtiden. Arne AG kunne fortelle at vi var den eneste klubben som 

ikke hadde stengt ned.  

 

I år skal også Convention holdes digitalt, og da er det en fin mulighet å være med for å oppleve hva 

som skjer på et slikt arrangement. 

 

Distriktet har bevilget 160.000 til barn og unge etter skredulykken i Gjerdrum. 

 

Så var det Pål Engh sin tur til å fortelle oss om med 

kommunikasjon og videoproduksjon i sitt arbeid i ulike 

firmaer fra mange år tilbake. 

 

Vi fikk se filmopptak fra OL-ildens tenning fra Sondre 

Norheim sitt hjem i 1993. Da måtte NRK sitt utstyr trekkes 

opp med vinsj og et kabelbrudd i 35 minusgrader ble litt av en 

utfordring på en direkte sending. 

 

Han hadde mye å fortelle fra sin tid i TVNorge. De var på 

mange måter langt framme teknisk og det var en tid med 

mange utfordringer og mye nytt som måtte læres. Noen 

ganger med noen "Reodor"-løsninger som de var alene om. 

 

Forklaringen på "Tause Birgitte" fikk vi også. Det var så enkelt at de hadde ikke lydmiksere til flere 

mikrofoner, slik at Birgitte ble uten. 

 

Pål har også jobbet i forsvaret som regional presse og informasjonsoffiser. Stasjonert på Lutvann og 

fikk være med på øvelser.  

 

I Østfold Fylkeskommune har han vært med på å rulle ut et felles dataverktøy til de videregående 

skolene. I tillegg også et intensivkurs for lærere. Vi fikk se en video fra Kirkeparken vg. skole der 

både lærer og elever var veldig fornøyd med sine bærbare PC'er og digital undervisning. Et stort 

arbeid for å klargjøre og vedlikeholde bærbare maskiner til 1.200 lærere og 15.000 elever. Det 

betydde 5.000 nye PC'er hvert år med felles programvare og det skulle gjøres på 5 dager. 

 

Vi takker for et interessant foredrag og ser fram til neste videomøte. 



Referat fra klubbmøte 10. februar 2021 
 
Møtested:    Videomøte 
Program:   Pratemøte 
Møtt i andre klubber: Arne AG i flere klubber pr. uke 
Fødselsdager:  Jan Willy Damsleth 10/2 
Tilstede:   21 deltakere  
Gjest:   Rudolf Ervik, Konrad Bjoner, Johan Fjærestad 
Referent:    Per Brevik 
 

Etter hvert som tiden nærmet seg 19.00 dukket det opp fler og fler ansikter på skjermen, og til slutt 

ble vi faktisk 21medlemmer og gjester på Zoom denne kvelden. 

 

President Rune sjekket for sikkerhets skyld om foredragsholderen var i rute, men han var dessverre 

opptatt i et viktig møte. Da var det bare å invitere deltakerne til å komme med innspill. Kai kunne 

fortelle at han hadde vært på isen og fisket sild. Han fikk tre. (En selvfisket og to av naboen) som 

sto i ovnen og skulle fortæres etter møteslutt.  

 

Klubbsaker:  

• Presidentmøte 11. februar. Tema: Hva gjør vi for å holde liv i klubbene? 

• 15. februar. Tema Medlemskap og klubbutvikling. Hva gjør klubben attraktiv?  

• 6.mars. Online webinar 9-12 

 

Ettersom Kai åpnet med en sildehistorie, ble dette tema for kvelden. Det var helt utrolig hvor mange 

av deltakerne som hadde en eller annen silderelatert historie og fortelle. 

 

Arne var vel den som hadde mest erfaring med tilberedelsen av sild i mange ulike fasonger. Som 

ungdom hadde han jobb på brygga. Vi fikk tips om hvordan de la silda lagvis, andføttes og 

annethvert lag med grovt salt. Først måtte silda "ganes", dvs. åpne under hodet så saltet fikk komme 

skikkelig inn i silda. Tønnene ble så sendt til Sverige og havnet vel i butikkene som ABBA-sild i 

ulike varianter. 

 

Etter hvert som historiene ble mer og mer morsomme og varierte, kom det innslag med både måker 

og håkjerring. Vi fikk også høre om sild som fór, både til høner, gris og storfe. Det var nok noen 

som klaget over sildesmak på egg, flesk, kjøtt og melk i en periode.  

 

Vår gjest Rudolf, hadde en artig historie fra Skjeberg i 1980 da en trailer med sild veltet i 

stasjonsbyen. Som forsikringsmann fikk han oppgaven å prøve å få solgt den silda som var like hel, 

men det viste seg å være vanskelig. Enden på visa ble at alle som ville kunne bare komme å forsyne 

seg med gratis sild. Den han husker best var en syklist som greide å få med seg tre kasser med sild 

på bagasjebrettet!  

 

Kai kunne opplyse at fiskeutstyret som ble mest brukt var 110 gr. Svenskepilk med hekle. Det var 

nok noen som syntes dette var noe å prøve på. Kanskje vi kunne ha et Rotarymøte i Skjebergkilen 

en gang før isen smelter? 

 

 

 

 



Referat fra klubbmøte 17. februar 2021 
 
Møtested:    Videomøte 
Program:   IoT Internet of Things v/ Erling Hesselberg 
Møtt i andre klubber: Arne AG i flere klubber    
Tilstede:   22 deltakere  
Gjest:   Konrad Bjoner, Rakkestad RK 
Referent:    Per Brevik 
 
Denne gangen var det igjen ca. halve klubben som deltok i videomøte.  

 

President Rune ledet møtet og minte oss på den lista vi har med mulige medlemmer. Han oppfordret 

medlemmene til å kontakte minst en av sine respektive forslag slik at vi kanskje kan få fylt opp klubben med 

noen nye og helst yngre medlemmer. 

 

Kai kommenterte med å minne oss på at klubben er en ressurs for både gamle og nye medlemmer hvis det er 

snakk om hjelp eller råd. Vi er en gjeng som sitter på masse erfaring og som kommer medlemmene til gode, 

bare vi spør. Vi har et eksempel i klubben for noen år siden da et medlem sluttet fordi han savnet nettverket 

som han trodde skulle være til nytte. Noe å tenke på for eventuelt nye medlemmer. 

 

Per Frode sin 3. min handlet om det å bli pensjonist og var veldig glad for å ha et nettverk i Rotary. Han 

siterte fra Jens Bjørneboe sine 10 bud, der det første lød: Det første bud er ganske lett: De som er flest, har 

alltid rett! 

 

Så var det Erling Hesselberg sin tur og fortelle om " IoT Internet of Tings". For 30 år siden hadde det vært 

ganske utrolig å sitte ved en datamaskin og både se og høre hverandre, men i dag satt vi 21 personer med en 

foredragsholder som satt i Marbella i Spania for å fortelle oss om dagens tema. 

 

Erling som er fra Spydeberg, er Vice President i firmaet Crayon som for 19 år siden startet med 6 ansatte og 

har nå 2000 ansatte i 43 land.  

 

Vi fikk en god orientering om hva Internett og datateknologi kan gjøre hverdagen både enklere og billigere 

for hvermann og ikke minst for industrien. Det viktigste er å samle inn data og behandle, analysere og til 

slutt finne ut hvordan resultatet kan være til noe nytte.  

 

Vi fikk en del årstall for viktige begivenheter innenfor datateknologien. 

 

• 1956 Kunstig intelligens 

• 1997 Kasparov ble slått i sjakk av en datamaskin fra IBM 

• 2010 Google-bilen kjørte rundt og fotograferte veien i stort sett hele verden 

• 2011 IBM vant en Jeopardy- konkurranse mot to personer. 

• SIRI på iPad og telefon sitter med en masse informasjon bare vi spør riktig 

• 2020 Tesla er en bil stappfull av intelligente sensorer og en masse datakraft 

 

Crayon har også utviklet et system for Sykehuset på Kalnes som detekterer bevegelse over sykesenger for å 

varsle om et mulig fall ut av senga. Systemer for helsesjekk hjemmefra og hjemmebasert omsorg er også et 

produkt fra Crayon. Man jan f.eks. måle mengden av karbondioksid for å beregne antall mennesker i et rom. 

Det var ikke mangel på områder der elektronikk og internett kan brukes ifølge Erling. 

 

Vi takker for et interessant foredrag. 

 



Mimresiden februar 1991 

Møte:   16. februar på Høyskolen i Østfold  

Fremmøtte:   23 medlemmer  

Møteprogram:   Ost- og vinaften  

Møtt i andre klubber:   John Karlsen, Tune 14/2  

Fødselsdager:   Jan Willy Damsleth 10/2, Per Lied 11/2  

Referent:   Per Brevik  

Møtet ble ledet av:   Presidenten og Steinar Kjuus fest/kam. komite  

  
Presidenten ønsket velkommen, spesielt til våre damer og ekstra spesielt til Leikny Wevling som 
var sammen med oss denne kvelden.  
  
Reidar minnet om fotoalbumet som var lagt ut der bilder fra det siste rotaryåret nå er på plass.  
  
Thor Otto fikk deretter ordet som kveldens vin-konferansier og ledet oss igjennom historien og 
produksjonssteder for kveldens viner.  
  
Rødvinene i år var hentet fra Frankrike. Den første hadde faktisk vært på billigsalg på 
vinmonopolet. Hvitvinene kommer fra Spania og Tyskland. Den siste er en Moselvin som vi fikk 
streng beskjed om å spare til blåmuggostene. Da vinen er en Riesling Auslese, er den meget søt 
og egner seg ikke til ”vanlige” oster. Denne kvelden kom det også et par hyggelige innslag. Den 
første var vår kjære ”gamlelensmann” som dagen etter (lørdag 17/2) fylte 80 år. Presidenten 
overrakte en flott glassfigur med inskripsjon som en gave fra klubben.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                     Alf Petterson og Reidar Sanne        Per Sundby, Tor Ørseng og Reidar Sanne  
  
Som om dette ikke var nok, var det opptak av et nytt medlem; Per Sundby. Han ble introdusert 
av sin fadder Tor Ørseng, som på et år har tilført klubben to nye medlemmer, begge med navnet 
Per. Takk for innstasen, Tor.  
  
Nålen ble behørig satt på av presidenten som ønsket Per velkommen til klubben.  
  
Per takket for sitt medlemskap og lovte å komme tilbake med sitt Ego-foredrag senere og håpet 
han ville være et nyttig medlem for klubben. (Han er for øvrig den åttende Per i klubben).  
  
Vi koste oss med god vin og ost fra et nydelig pyntet ostebord. Kveldens utlodning inneholdt bl. 
a. en vinflaske gitt av Bjørg og Jan Nilsen som takk for transporthjelp til Gardermoen, denne 
gang med god hjelp fra Brynjulf Kjenstad. Takk skal du ha Brynjulf.  



Sistesia   Statistikken 

 

 

 

 

 

Nå har vår AG Arne laget en videosnutt på YouTube. Her er det en enkel og grei forklaring på 

hvordan du kan koble deg på våre videomøter vha. Zoom. Arne er en flittig bruker av Zoom i sitt 

arbeid og han prøver å få med så mange som mulig på våre videomøter.  

 

Her er lenken for å se på Arne sin lille opplæringsvideo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ey4Zc-YdI-g  

 

 

Per Brevik Hans Erik Pedersen 

Kai Brandstorp Per Frode Rismark 

Ivar Haug Herleik Rønningen 

Steinar Kjuus Rolf J Strand 

Rune Larsen Per Sundby 

Arne S Nielsen Jens H Westberg 

3/1 10/1 17/1 Snitt 

19 21 22 ------ 

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

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

Feb. Mars. Apr. Mai. Juni. Snitt 

------      

Antall deltakere i februar 100 % februar 
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