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Rotarianer eller Rotary-medlem?  

Overskriften er hentet fra et foredrag jeg har holdt 

for noen klubber i «mitt» område i Rotary. Etter 

at jeg gikk inn i rollen som Assisterende 

Guvernør i District 2260 har jeg sett at en av mine 

viktigste oppgaver er å bidra - så godt jeg kan - til 

å inspirere og revitalisere de klubbene jeg har 

ansvaret for i område A.  

Området mitt består av Sarpsborg RK, Halden 

RK, Fredriksten RK, Tune RK, Rakkestad RK og 

- ikke minst - min egen, fantastisk trivelige klubb 

- Skjeberg RK. 

Alle disse klubbene er gamle, gode klubber som 

har drevet sin virksomhet jevnt og trutt i mange, 

mange år. De har, alle sammen, gjort mye godt 

både for sine egne medlemmer og for mennesker 

som har hatt behov for klubbenes hjelp til å 

forbedre sine levevilkår - både lokalt og 

internasjonalt. 

Jeg er veldig opptatt av selve kjernen i Rotary - 

Service Above Self. For meg betyr det å bidra til 

noe som er større enn meg selv, å gjøre en 

forskjell for medmennesker fjernt og nært. Det at 

vi ikke er til bare for oss selv, men for mange 

andre. Og det gjør Rotary. Det gjør ekte 

Rotarianere! 

Det er med andre ord en forskjell på det å være 

Rotarianer og det å være medlem av Rotary. Jo, 

det er fint, trygt, givende og godt, å gå på de faste 

klubb-møtene våre. Vi treffer gamle, gode venner 

- noe som er veldig viktig - vi får høre gode og 

interessante foredrag som utvider vår egen 

horisont og kunnskap, vi får komme på besøk til 

spennende bedrifter - og vi får bidra til å bedre 

andre menneskers liv - enten med økonomisk 

støtte eller fysiske dugnads-løft. 

Fortsettelse neste side. 
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Møteprogram: 

Desember  

02.12 Klubbråd 

09.12 Dine rettigheter som pasient eller pårørende 
i møte med helsetjenesten  
v/advokat Knut F Thorne 

16.12 Enkelt julebord på Rådhuset 
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Alt dette er superviktig. Det er dette som er Rotary’s sjel, kjøtt og blod. Medlemmer som har noe å bidra med, 

for hverandre og for andre. 

Likevel har vi noen utfordringer. Akkurat nå er det Corona-epidemien som begrenser oss. Det blir litt mer 

utrygt å møtes ansikt til ansikt selv om det er kjente og kjære Rotary-venner som vi har kjent og samarbeidet 

med i årevis - ja, kanskje i generasjoner. 

Noen av oss fikser dette med å møtes digitalt, andre fikser ikke helt denne måten å treffes på med 

duppedingser og nettverk. Likevel er det med til å holde hjulene i gang. Holde en livline inn til tørt land der 

vi dupper rundt i det utrygge havet av virus og andre uhumskheter. 

Epidemier går over etterhvert. Vi Rotarianere som har jobbet med å stoppe polio-epidemien vet at selv om 

det tar utrolig lang tid, så gir vi oss ikke. Vi vet nemlig at det nytter. Det gjelder å holde fast og holde ut. Og 

det gjør vi - fordi vi har et formål - å gange andre. Akkurat som i Speiderloven.  

Vi har en utfordring til. Vi blir stadig eldre, selv om det synes å gå lang tid mellom hver gang noen fyller år 

i Skjeberg Rotaryklubb. Jeg har tidligere fortalt dere om skuffelsen jeg kjente da Per Christian og jeg var en 

tur på Helgelandskysten. Vi forsøkte å komme i kontakt med min fars gamle klubb, Sandnessjøen 

Rotaryklubb. Da jeg endelig fant noen å ringe til fikk jeg beskjed om at den klubben var lagt ned for mange 

år siden. Den hadde «råtnet på rot» - den ble ikke tilført nytt blod, nye medlemmer eller nye entusiaster. 

For meg ble det et ødelagt barndomsminne. Det var denne klubben som var begynnelsen til min egen 

Rotary-spire. Dette og mine mange, mange år som speider og speiderleder. Begge deler har bidratt, og 

bidrar fremdeles, til mine kjerneverdier i livet. Til det som er større enn meg selv. 

Det er derfor alle klubbene i «mitt» område - som jeg nå skal ha «oppsyn» med i tre år som AG - hele tiden 

vil få høre at jeg vektlegger tre hovedsatsninger: 20 % årlig vekst i medlemsantall, 20 % årlig vekst i 

mangfold (kvinner og nye landsmenn) og 20 % årlig vekst i økonomisk støtte til TRF. 

Likevel, det er ikke så enkelt som det høres ut til. Mange medlemmer har vært med i mange år og har gjort 

utrolig mye bra arbeide både for klubben og prosjektene.  

I disse dager sitter jeg - som President Elect - og skal forsøke å få på plass en ny kabal for styre og komitéer 

for min kommende periode som president 2021 - 2022. Det er ikke enkelt. 

Per Brevik - mannen som alltid har orden i sysakene - har gitt meg en liste over hvem som har hatt verv og 

hvilke verv de har hatt. Den listen er tettskrevet!  

Det fins knapt et medlem i klubben vår som ikke har hatt viktige oppgaver opp gjennom årene. Vi har ikke 

så mange nye medlemmer som vi kunne ønsket så jeg vil måtte resirkulere og rotere oppgaver og verv. Men, 

men - å rotere er jo også en suksessfaktor for Rotary. 

Uansett, hvordan vi snur og vender på det. Hovedfokus de neste par årene blir å rekruttere nye medlemmer. 

Vi trenger å fylle på, vi trenger å fornye oss, samtidig som vi beholde det veldig gode miljøet vi har og 

utnytter kompetansen og erfaringene til våre mangeårige medlemmer. 

Vi er Rotarianere, ikke fordi vi liker så skryte av oss selv med Rotary-nåla på jakkeslaget, men fordi vi har 

Rotary-nåla helt under skjorta. Vi har den helt inne i hjertet vårt. Og det dunker og dunker og dunker «så 

lenge det går blod i gjennom oss»! 

 

Engang speider — alltid speider! 

 

Engang Rotarianer — alltid Rotarianer! 

 

 



 

 

 

Referat fra klubbmøte 4. november 2020 
 
Møtested:  Skjeberg rådhus 
Program: Søppel I Oslofjorden v/ Karsten Butenschøn 
Gjester: Espen Gulliksen, chartermedlem fra Holmlia RK 
Fødselsdag: Torbjørn S Knape 91år 29/10 
Tilstede: 81,3 % 
Referent: Morten Pehrsen 

 

 
President Rune Larsen ønsket alle velkommen før leder for fest- og kameratskap-komitéen minnet 
om koronareglene. Jan Willy kunne videre informere om at julebordet fredag 13. november var 
avlyst grunnet laber påmelding. Alternativt blir det et julemøte i desember på Skjeberg Rådhus. 
Steinar Kjus hadde mistet sin kone og holdt en kort takketale for oppmerksomheten han hadde fått 
fra klubben. Så var det Ole Engers tur til å holde en 3-minutter fundert i Donald Trumps «fake 
news» og andre udokumenterte påstander. Parolen var klar: Les alt med skepsis! 
 

Så var det tid for kveldens foredrag ved Karsten Butenschøn, seksjonssjef 
hos Fylkesmannen i Viken. Tema var marin forsøpling i Oslofjorden. Vi fikk 
først en kort presentasjon av organisasjonen rundt Fylkesmannen (pt 
Valgerd Svarstad Haugland) og embetets mange oppgaver. Fylkesmannen 
er statens representant i fylkene og skal «Virke til gagn og beste for fylket». 
Butenschøn er marinbiolog av utdannelse og leder avdelingen for 
«Naturforvaltning, lavland og kyst».  
Mange jobber med marin forsøpling inkludert Sarpsborg-, Fredrikstad- og 
Hvaler kommune. 
Skjærgårdstjenesten og Oslofjordens friluftsråd er også viktige aktører. 
Fylkesmannen jobber i 2 dimensjoner, forebygge og rydde. Utstrakt dugnad 
og profesjonell rydding gir resultater! 
 
Hva er så problemet med marin forsøpling? Det tar lang tid før plast brytes 
ned, f.eks. tar en plastpose 10-20 år mens en fiske-sene tar 600 år. 

Nedbrutt plast forsvinner ikke. Plasten sørger for opptak av farlige kjemisk stoffer og spredning 
over store områder. Dyr vikler seg inn i avfall, blir hemmet og skader seg. Ufordøyelig søppel fyller 
opp fordøyelsessystemet til dyr.  
 
Hvordan står det til i Oslofjorden? Hvor kommer avfallet fra? 
Noen eksempler på søppel funnet i Oslofjorden er isopor-klumper, sprengtråder, krabbeteiner og 
Q-tips. Hovedkategorier av utenlandsk søppel funnet i Ytre Hvaler Nasjonalpark er matemballasje, 
drikkeflasker, husholdning, drikkebokser, industri, fiskekasser, fiskeri og fiskeutstyr. 
Mikroplast i naturen kan også komme fra dekkslitasje i veibanen. 
 
Plast-pellets 2020: 
16. mars 2020 får Fredrikstad kommune varsel fra en turgåer om mye plast pellets i strandsonen. 
Det blir mye armer og bein. Hvor kommer det fra? Hvem skal følge det opp? Teller det som akutt 
forurensing? Mange aktører måtte samarbeide. Fylkesmannens myndighetsområde kan være noe 
begrenset, men Fylkesmannen tok oppgaven med kildesporing. Utslippet viste seg å komme fra en 
skadet container under sjøtransport natt til 23. februar fra Rotterdam til Tananger. 13 tonn pellets 
gikk i sjøen vest for Danmark i den Engelske kanal. Strømningsforhold sørget for at første og 
tetteste funn endte opp ved Hankø. Status pr. 1.09.2020 viser at 2600 kg pellets er plukket opp. 
Aksjon strandrydding pågår fortsatt og det blir nye undersøkelser til våren. 
 
Etter et engasjerende foredrag ble det selvsagt mange spørsmål og kommentarer fra klubbens 
medlemmer. Presidenten avrundet medlemsmøte før han ønsket alle vel hjem. 



Referat fra klubbmøte 11. november 2020 
 
Møtested:  Skjeberg rådhus 
Program: The Rotary Foundation v/Øystein Brodal  
Tilstede: 50 % 
Referent: Per Sundby 
 

President Rune åpnet møtet på vanlig måte, men dette var likevel ikke et helt vanlig møte. 

Skjeberg Rotaryklubb er innovativ og for første gang strømmes hele møtet. Medlemmer kan følge 

direkte det som skjer i møtelokalet digitalt hjemmefra. Denne første gangen var det 3 medlemmer 

som var med digitalt.  

Før Øystein slapp til hadde Jens Westberg annonsert en 3. minutt. 

Han fortalte om sin opplevelse med helsevesenet som på den negative siden gikk på lange 

ventetider, men meste var det positivt etter at han søkte opp fritt sykehusvalg. Det var opplevelsen 

og operasjonen på Matine Hansens hospital han på en humoristisk måte formidlet til oss. For første 

gang på tre år var hankvitt smertene han hadde slitt med i tre år. At han så rask ble risk etter 

operasjonen mente Jens helt klart hang sammen med at han holdt seg i fysisk god form blant annet 

gjennom mange rake spaserturer ukentlig 

Da hele møtet i tillegg til å bli sendt 

digitalt også ble tatt opp og nå kan 

oppleves på nytt hjemmefra via  

denne linken  til alle medlemmer, 

velger referenten å anbefale dette 

fremfor å referere fra innlegget til 

Øystein. Det var et flott og strukturert 

innlegg som la opp til diskusjon. Dette 

kommer best frem gjennom å 

gjenoppleve innlegg og diskusjon på 

nettet.  

Det ble også diskutert hvorvidt det var formålstjenlig å sende digitalt s lenge vi kunne møte fysisk. 

Referenten avslutter med å kopiere meldingen fra de proffe i klubben som gjør det hele mulig:  

Neste gang er det prate-møte, noe som blir vanskelig å gjennomføre, men vi vil så langt vi 
kan forsøke å strømme alle møter med foredrag så lenge foredragsholder godkjenner det. 
 
Vi håper selvfølgelig du vil delta fysisk på møtene våre så lenge vi fremdeles har muligheten 
til det og vi ivaretar både sikkerheten og myndighetenes forskrifter og anbefalinger.  
 
Men du er også velkommen til å delta via internett når du føler at du bør holde deg hjemme. 
Helse og sikkerheten kommer foran alt! 
 
Vennlig hilsen oss gutta i  
SKJEBERG ROTARY TV CHANNEL 
 

https://dmanalytics2.com/click?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Frec%2Fshare%2F09TLAJTZ6QEC36EGawIPGe0C39Uo0l_W3dmvNw2_dTQgWbzidL2VzUsP-uam7dpk.oIAkAzcNXt6XEqS8%3Futm_campaign%3DHei%2520%255Bfirst%2520name%255D%21%2520N%25C3%25A5%2520kan%2520du%2520spil%26utm_term%3Ddenne%2520linken%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Ddirectmailmac&i=1&d=rYnKCZFEQaSCJgxqWO0nJQ&e=perbrevik46%40gmail.com&a=3zmE7hK2TT-vQUZuyELUlw&s=SczGq9D5Yz8


Referat fra klubbmøte 18. november 2020 
 
Møtested:  Skjeberg rådhus 
Program: Pratemøte  
Tilstede: 50 % 
Referent: Per Brevik 
 
Nok et møte med medlemmer lokalt og online. Takket være Rune og Arne streamet 
vi også dette møtet. Selv om det var pratemøte, dukket det opp 3 medlemmer med 
hvert sitt innslag. 

Først ut var Per B som ga medlemmene en liten 
innføring i hvor fin den lille traktkantarellen er å 
plukke og veldig god som matsopp. Den kan 
forvelles, fryses og tørkes. Kanskje det blir noen 
flere som prøver seg etter foredraget. 
 
 
Neste mann ut var President Rune som ga oss 
en liten tankevekker om hvor forskjellig vi 
oppfatter det vi ser. Alle har sine egne tanker og 
idéer ved ulike opplevelser. Han viste oss en del 
bilder av situasjoner og personer som vi skulle 
kommentere. Det var ulike oppfatninger hele 
tiden og det var vel det Rune ville vi skulle gjøre 
også. Konklusjonen var at vi må være forsiktig å 
forhåndsdømme bare ved et første-inntrykk. Et 
meget bra og tankevekkende innslag. Takk til 
Rune. 

 
Så var det Arne sin tur. Som han sa, legg på en 
femti øre, så får du for en hundrelapp. Han kan 
holde innlegg om hva som helst den kar'n. 
Han begynte med en definisjon som gir litt 
ettertanke. "Intuisjon er det samme som iboende 
ikke bevisstgjort kunnskap." Vi har et enormt 
inntak i våre sanseorganer, huden øyne og ører 
oppfatter alt som omgir oss hele tiden. Husk at vi 
alle har verdens raskeste datamaskin innebygd i 
våre hjerner. Den behandler alle våre inntrykk 
fantastisk fort. Den tar imot informasjon og 
behandler den med alle de erfaringene vi har fra 
før. Da kan det hende at vi trekke våre 
konklusjoner altfor raskt. Det er jo ikke sikker at vi 
har all informasjon om det vi ser foran oss, enten 
det er ting eller mennesker. 
 
 
 

Vi takker for alle innslag og det ble faktisk ikke tid til noe pratemøte, selv om det ble 
litt diskusjon og spørsmål etterpå. 
 



Referat fra klubbmøte 25. november 2020 
 
Møtested:  Skjeberg rådhus 
Program: Sarpsborg før og nå i bilder v/ Jarl Morten Andersen 
Tilstede: 71,8 % (19+4 på nett) 
Referent: Jim Johansen 
 

Jarl hadde sin første reportasje i Sarpsborg Arbeiderblad i 1975 og der skriver han og 

tar bilder fortsatt, men nå som pensjonist. 

Da han var 13 år kjøpte han sitt første kamera som var en Nikon og det var stort den 

gang. 

Senere brukte han mye et håndlaget Leica kamera fra Tyskland. Han var veldig 

interessert i å fly og foretok mange skumle foto-turer med litt dårlige fly. Jarl likte best 

å ta tidsbilder, oppstilte bilder var ikke noe for han. 

Som en kuriositet kan nevnes at han har laget vinetiketter med noen av hans bilder 

av de lokale kjendisene Robert Mellum og Buss Ola. 

Det første fargebildet som sto i Sarpsborg Arbeiderblad, var fra 1976. I fra 1993 var 

det vanlig med fargebilder i avisa. Jarle har gitt ut 2 fotobøker. Den tiden Jarle hadde 

til disposisjon på vårt møte, gikk altfor fort. 

 

 

   

 



Mimresiden. 

 

Referat fra klubbmøte: 20.11.91 

Møteleder: President Per Erik 

Medlemmer til stede: 25 

Gjester: Rolf Jul Strand 

Fødselsdager: Christian Wilhelmsen 16.11 og Reidar Sanne 20.11 

Møtt i andre klubber: Alf Petterson i København 13.11 

Referent: Steinar Kjuus 

 

Per Erik ønsket velkommen til kveldens møte og nevnte bl.a. -

Intercitymøte den 9.12. 

-hilsen til/fra Terje Carlsen, syk med hjernerystelse.  

-gå inn for: 100 % i desember (bare 3 møter) 

-klubbens album kan nå sirkuleres hjem etter tur. Kfr. sekretær 

-oppfordring/anbefaling til å ta imot et par av Folkehøgskolens Øst-

europeiske elever en lø/sø. 

 

Så ble ordet gitt til Brynjulv Kjenstad som skulle fortelle litt om det 

meieriprosjekt han har vært med på i Polen. 

Prosjektet ble påtenkt og planlagt høsten 89 vinteren 90. 

Sentrale personer i denne tasen var Landbr. minister Øyangen og Anton 

Skulberg. - 

Målet for prosjektet var: Opplæring av meieriansatte og melkeprodusenter 

i Kalizs-området, for å bedre kvaliteten på melk. Kalizs ligger ca. 25 

mil vest for Warszawa. 

Prosjektet ble godkjent av UD og av Polske myndigheter i sept/okt 90. 

Finansieringen ble ordnet via Norges Vel/UD med 2 mill. kr. 

Prosjektet skulle være ferdig i løpet av 91, og ble betegnet som et 

pilotprosjekt. 

Med seg i prosjektteamet fikk Brynjulv: Bruflot fra Norske Meierier Ø M 

Brodawski fra NLH (student). 

Meieriet i Kalizs besto av tre meierianlegg. Antall produsenter var 

mellom 5- og 6000 (inkl. 6 kollektivbruk). Men all melk ble i først! 

omgang levert til 25 samlestasjoner. Derfra gikk det i tankbiler til 

meieriet. 

Kuene så pene ut, sa Brynjulv, og det var nok melk, men kvaliteten var 

elendig. Dette dels p.g.a sykdommer, dårlig utstyr, dårlig hygiene, ikke 

råd til vaskemidler, samt minimale kjølemuligheter. Samarbeidsproblemer 

og varierende faglig kunnskapsnivå ble nevnt. Bl.a. nevnte han at 

meieribestyreren ble avsatt og i stedet overført som bestyrer på et 

gamlehjem. 

Mange problem dukket opp, men heldigvis var språkproblemene minimale 

fordi Brodawski jo var med. 

Enkelte gårder ble plukket ut for leveranse av "supermelk' og med 

denne lanseringen håpet man å få større salg av konsummelk, og kanskje 

også redusere importen av bl.a. fransk "langtidsmelk'. To puljer av unge 

bønder og meierifolk har vært på besøk her i 3 måneder og fått opplæring 

i Østfolds melkeproduksjon. 

Gårdstanker og kjøleutstyr er sendt til Polen og en ny funksjonærgruppe 

har nå vært her for skolering i kjøling og drift. Målet er nesten nådd og 

produksjonen av god melk er stigende. Det må arbeides mer med salg og 

markedsføring. 

Foredraget ble ledsaget av enkelte lysbilder og vi fikk et interessant 

bilde av prosjektet. 

Til slutt viste Brynjulv oss en kopi av det offisielle takkebrev fra 

polske myndigheter til Norge. Her ble han takket sammen med G. Øyangen. 

Hans innstilling til denne landbruksminister er jo vel kjent, og han 

håpet det var siste og eneste gang han fikk felles takk med henne. 



Sistesia   Statistikken 

 

 

 

 

 

"Vi trenger lys! Det virker positivt på oss og er en enkel måte å skape hverdagsglede på. Hvis alle henger 

opp julelysene nå, viser vi at vi venter på den koronafrie tiden." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Pynt når du vil, ikke hør på hva alle andre mener Spesielt i disse tider er det viktig å gjøre det som er 

rett for DEG. Er det lys og julestemning som skal til for å skape litt varme og glede; KJØR PÅ" 

"Alle naboene har begynt og det er veldig mørkt ute, så jeg må bare følge med. Inne gjør jeg ikke noe, 

men ute er det full pakke. Jeg mener det å tenne lys er et godt hyggeknep som gir oss et pauserom fra 

en stressende hverdag og minner oss om at det er andre rundt oss, at vi står sammen og er et 

fellesskap." 

"For nettopp det å skape hygge gir skandinaver lykkefølelse. Derfor kan det være godt for oss å forlenge 

juletiden ved å lyse opp både inne og ute allerede nå." 

 

Per Brevik Arne Nielsen 

Jens Grønnerød Rune Skarning 

Stein Juliussen Jørgen Winsvold 

Steinar Kjuus Thor Ørseng 

Rune Larsen  

4/11 11/11 18/11 25/11 Snitt 

81,3 50 50 71,8 63,3 

Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 

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

Prosent fremmøte i november 100 % november 


