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SKJEBERG ROTARYKLUBB 

Kjære Rotaryvenner 
 
Tiden går og jeg er allerede halvveis i min 
presidentperiode. Det går som smurt, når man har så 
dyktige komiteledere.  De gjør en flott jobb. 
Vi har som i tidligere år gjennomført det årlige 
boksalget, som ga kjærkommende kroner i kassa.  
Det er godt å ha en god økonomi i klubben.  Vi vet 
ikke hvilke inntekter vi får fremover. Det er derfor viktig 
at vi forvalter disse på en god måte.  Det har vi gjort til 
nå, og det bør vi fortsette med. Vi har til nå i år 
bevilget og overført kr 10.000,- til samarbeids-
prosjektet til Mary's Venners skoleprosjekt i Sri Lanka.  
Mer spesifikt er det en yrkesskole for jenter.  Vi har 
valgt å samarbeide med Oppegårdklubbene med 
Kolbotn i spissen, Sagdalen og distriktet. Dette ga til 
sammen kr 150.000,-. Det viser at samlet kan vi få til 
mye og samtidig hjelpe mange. Det er en god ting. 
Vi er inne i vårt jubileumsår, og jeg ber alle notere 
dagen vi skal avholde vår jubileumsfest på.  Det blir 
Fredag den 29. Mai på den nyrestaurerte Tune 
Prestegård. Der håper og ønsker jeg at alle skal være 
tilstede. Det å bli 40 år for en klubb er en stor ting. 
Ikke nok med det, men 7 av våre medlemmer i dag er 
også Chartermedlemmer.  Disse ønsker jeg spesielt 
velkommen til festen. Distriktsguvernøren vil også 
være til stede for å feire Dagen sammen med oss.  
Jeg vil nevne vårt siste møte i Januar.  Møtet på 
Skjeberg Rådhus. Programmet om Rotary generelt og 
Skjeberg Rotary spesielt var en verdig avslutning på 
mitt første halvår som president. Vi hadde 8 gjester fra 
Tune med president i spissen.  Videre hadde vi 5 
gjester, derav 3 damer og 2 herrer. Møtet var en 
innertier. Det var bare topp. 
Kan et halvår avsluttes bedre.  Jeg er en stolt 
president av klubben, som gjennomførte dette siste 
møtet med glans.  Jeg vil spesielt takke den som 
hadde planlagt møtet og de som hadde innleggene, 
for en god jobb. Avslutningsvis vil jeg bare si at det å 
lede denne klubben kan en bare være stolt av.  Vi har 
godt fremmøte – gode programmer – heftige 
diskusjoner og et miljø mange kan misunne oss.  
Jeg ønsker alle medlemmer et fortsatt godt Rotary-år. 
Vennlig hilsen 
Tor Arne Lystad                                                                                      
President 
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Klubbinformasjon: 
Charterdato: 22. mai 1975 
Møtested: Skjeberg Rådhus (Kantina) 
Møtetid: Onsdag kl. 19.00 

Styret: 
President: Tor Lystad 
Visepresident: Stein Juliussen 
Sekretær: Hans Erik Pedersen 
Kasserer: Per Halvorsen 
Past President       Lasse B Lundgaard 
Styremedlem: Morten Pehrsen 

Månedsbrevkomité: 
Per Brevik–Jan W Damsleth-Ole Enger–Jens B 
Grønnerød-Jim Johansen-Rune Larsen- 
Per Inge Magnusen-Thor Otto Trapness 
 
Stoff til månedsbrevet: 
Per Brevik 
Løkenveien 17 
1743 Klavestadhaugen 
913 67 848 
e-post: perbrevik46@gmail.com   
www.skjeberg.rotary.no   
 

Møteprogram: 
04.02 Senior/ego v/ Jens H Westberg 

11.02 Intercity Camilla Brandstorp (Quality hotel) 

18.02 Sarpsborg Park og Anlegg 

25.02 Pratemøte m/3.min 
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Referat fra klubbmøte 7. januar 2015 
  
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:   Guvernørbesøk  
Gjester:   DG Sverre Hanssen og AG Even Jaren 
Fødselsdager:   Per Frode Rismark 31/12 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   89,2 % 
Referent:    Jan Willy Damsleth 
 

Distrikts guvernør Jan Sverre Hanssen ankommer sammen 
med vår president og klubbens komiteledere til en times 
møte før vårt ordinære klubbmøte. I dette møtet er det 
evaluering og møte historikk som er fokus, med innspill og 
ideer for hvordan en god klubb kan drives. I denne settingen 
var nok alle ganske tilfredse, kanskje med bakgrunn i 
klubbens høye fremmøteprosent. 
 
Det ordinære møte begynte presis klokken 1900. 
Langbord er dekket med hvite duker og klubbflagg, for 
guvernør-besøk er noe vi vet å verdsette. Vervet som 
Distrikts guvernør og all informasjon vi på slike besøk, får er 
en viktig motivasjon og beriker oss. På den måten styrkes 
samholdet og øker motivasjonen. 

 
Presidenten «klubber» og møtet er satt. 
Per Frode, har hatt fødselsdag 31.12. «vi gratulerer»! 
Så får vi høre at vårt medlem Bjørn Strand «er på bena» og at det går framover etter en operasjon. 
Det nikkes og smiles ved bordene til en slik hyggelig melding. Presidenten ber om at han får hilsen 
fra klubben. 
 
Distrikts Guvernøren entrer så talerstolen og ønsker godt nytt år. Han har besøkt 46 av distriktets 
51 klubber. Guvernøren forteller om generelt frafall av medlemmer og at alderen på medlemmene 
stiger, det bekymrer oss alle. Vi må «brette opp ermene» og ta medlems rekruttering på på alvor 
og kunne vise oss fram. 
Så forteller guvernøren om sitt yrkesaktive liv, som sjømann og landkrabbe, pendler og pensjonist 
og en «visdom» om det å ikke ha hobby ble nevnt, med det resultat at guvernør jobben kunne 
bekles? 
Polio (pluss) er ikke utryddet, selv med formidabel innsats fra Rotary og Bill Gates og mange andre. 
Krig og politisk uro er faktorer som forsinker prosessen. Her jobbes det med flere løsninger. 
EBOLA virus er også en sak som bekymrer. 
Guvernøren forteller også om diverse salgs fremstøt til inntekt for poliosaken med jakkemerker og 
malerier. Alt til inntekt for bekjempelse av polio. En egen Rotary-dag hvor klubbene presenterer 
seg i nærmiljøet ble foreslått. 
Det ble nevnt flere prosjekter der Rotary er aktiv på lokalplan og internasjonalt, men kanskje ved 
en glipp, dessverre ingenting om vår klubbs aktiviteter om vann prosjekt i samarbeid med Kolbotn 
RK og Marys Venner (skoleprosjekt i Thailand og Sri Lanka) som vi er superstolte av og som har 
kommet i stand i en aktiv klubb med fantastiske medlemmer. ( undertegnede med flere ventet 
«akk» forgjeves på en liten honnør for vår innsats til «strå til stakken» som ikke er uten betydning 
(Foreløpig er det kommet inn 60 tusenlapper til Rotarys vann-polioprosjekt, og det er bare 
begynnelsen) 
 
Så var det tid for fantastiske smørbrød og kaffe. 
Møteprosenten var 84 prosent og humørprosenten 100.    



Referat fra klubbmøte 14. januar 2015 

Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:   LHL v/Arild Hellerud 
Gjester:    
Fødselsdager:    
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   82,9 % 
Referent:    Jens B Grønnerød 

 
Presidenten refererte brev fra Guvernøren, hvor han takket for et inntresant møte med klubben 
forrige uke. Han var fornøyd med aktiviteten i klubben, og frammøte. Han pekte på arbeid med 
og øke medlemstallet. Pres. kunne også hilse fra Gunnar Roen. 
Kai orienterte om Mozart festivalen som varer fra 17.-19.september. 18.09. blir det konsert i 
Skjeberg kirke og det var spørsmål om Rotary kunne hjelpe til, hvilket ble vedtatt med 
akklamasjon. 
Innkommende pres. Stein Juliussen refererte fra Pets. 
  
Kveldens foredragsholder var nestleder i LHL Sarpsborg, Arild Hellerud. 

 
En forening for hjerte og lungesyke m/pårørende. De holder til i 
Jernbanegata 10, hvor de har møter hver torsdag. LHL har 260 lag 
i Norge, med 44.000 medlemmer, hvorav 540 i Sarpsborg. Det er 
600 ansatte. Driver Feiring klinikken og Glitre klinikken. 
Omsetningen i 2014 var på 800 mill. dette ble finansiert ved 
medlemskontingent, staten og sponsorinntekter. Feiring klinikken 
er spesial sykehus for hjertesyke. Her drives utredning, behandling 
og etterbehandling av hjertesyke. 
Glitre klinikken, spesialsykehus for lungesyke, ble startet 
14.okt.1943 som tuberkulose-sykehus av THO 
(tuberkuloseforeningen) som ble forløperen til LHL som overtok 
sykehuset i 1991. 
Begge disse sykehus begynner å bli slitt, og det planlegges nå et 
nytt sykehus ved Gardemoen som skal erstatte begge.  

 
LHL sin visjon og verdi er: 
Et bedre liv. Solidaritet, kunnskap og handlekraft. 
Fokusere på hvordan vi får det bedre, ikke på sykdommen. 
Lokalt drives med kurs til inspirasjon og glede. f.eks. matglede, interessepolitikk, prosjektarbeid 
og organisasjonsarbeid. 
De har aksjoner på kjøpesentre i Sarpsborg og de arbeider mot pårørende. 
Det drives med lunge og hjerte trim på Helsehuset, samt svømming. 
  
Tilslutt symptomer på hjerteinfarkt: 
  
  
 
  
 
 
 
 

Kvinner: 
smerte i bryst 
stråler ut armer-helst høyre 
tungpusten 
vondt i magen 

Menn:  
smerte i bryst og hjerte 
stråler ut i armer-helst venstre 
tungpusten 
kan få vondt i ryggen 
 

Ring 113 
tiden er viktig 
 



 

Referat fra klubbmøte 21. januar 2015 

Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:   Universell utforming v/Tone Damsleth 
Gjester:    
Fødselsdager:   President Tor 20/1 (70 år) 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   89,2 % 
Referent:    Ole Enger 

 

Presidenten åpner som sedvanlig møtet. Det blir oppfordret til å be potensielle medlemmer å gå inn på 

hjemmesiden vår for å få informasjon om Rotary. Midtmøte i Rotary: Når det gjelder medlemsutvikling er vi i 

en utfordrende situasjon. Medlems fordeling viser at det er veldig mange over 67 år og eldre, ca. 52 % av 

medlemsmassen. Innbydelse til Tall Ships Race. Ungdom kan være med. Rotaryklubbene sponser. For 

ungdom fra 18 til 25 år. Noen som har eller kjenner ungdommer som måtte ha interesse av det, kan ta 

kontakt. Tidsrom: Mandag 27.7 til 1.8. Ferden går fra Kristiansand til Aalborg. 

 

«Universell utforming, en nødvendighet for noen, en gode for alle». Ved Tone Damsleth 

Veifinning, skilt og informasjon går under ett fagfelt. Det er en universell kjede 

som jobber med synlighet for alle. Norges Blindeforbund i nært samarbeid. 

Forskjellige samarbeidsavtaler med etater som Delta og Standard Norge, blant 

flere. De utvikler et produkt som skal være til nytte for flest mulig i og utenfor 

bygninger. Det skal tilrettelegges for minst mulig hindringer for rullestolbrukere, 

barnevogner, krykkegjengere, svaksynte og blinde og tilrettelegge for forskjellige 

livsfaser. Sikkerhet er en av grunnene til at dette har blitt utformet. Lovverket 

pålegger oss universell utforming for nye bygg. Etter 2025 skal alle bygg være 

tilgjengelige. I dag er det næringsbygg, eller offentlige bygg som er førsteprioritet. 

I eneboliger skal det etter vært være livsløpsstandarder. 

Det skal ha konsekvenser å bryte Diskrimineringsloven; alle må kunne komme 

fram til disken, også rullestolbrukere. Det er ikke gårdeiers ansvar, det er bedriften. Bygget må være 

universelt utformet. Arkitektoniske forhold som skal tas i betraktning: Rekkevidde, standard på overflater, 

stigningsforhold, nivåforskjeller på trinn og kanter, belysning, synsforhold osv. Knottearrangement foran 

trapper for blinde. På den måten vil underlaget varsle om foranliggende fare. I bunnen av trappen er det 

striper som fungerer som oppmerksomhetsfelt. OBS! Her er det trapp opp, dette tilrettelagt for blinde. Bruk 

av farger. Farger er lettere å huske enn tall. Som eks. røde og grønne innganger. Enkelt å huske for alle. 

Det er forsket på vår oppfattelsesevne av rom, størrelse, ganger osv. På bakgrunn av ny kunnskap 

tydeliggjøres romforståelsen ved bruk av forskjellig farge på tak, vegger, gulvlister. Det skal være blindeskrift 

på skilt, riktig høyde på lysbrytere osv. Det kan også legges kunstige ledelinjer for å øke forståelsen for hvor 

man skal gå. Det har vært diskusjon om det er arkitektonisk feil når det ikke er en logisk oppbygning av 

bygningen, så man kunne unngått det siste. 

Det skal legges til rette for taktile oversiktskart. Sykehjem skal ha røde og grønne avdelinger og 

korresponderende striper mellom hver, for å lette forståelsen. Fordel for demente, utlendinger og andre. 

Også viktig ved evakuering i forbindelse med ulykker. 

Bokstavstørrelse også viktig ved skilting. 7 cm høye bokstaver, blindeskrift under. Piktogram er symboler 

som er lett forståelige, sammen med ordet.  

Tone Damsleth avsluttet med at den universelle utformingen også vil gjøre det lettere ikke bare for 

mennesker med handikap, men også for den vanlige mann og kvinne.  

Presidenten avsluttet møtet med å overrekke den sedvanlige gaven til foredragsholdere, en flaske med vin.  

Han føyde til at vi ikke må glemme at Rotary blir 110 år den 23/2. - Den 29/5 må alle komme, det er jubileum 

i lokalene til gamle Tune prestegård.  

 



Referat fra klubbmøte 28. januar 2015 

Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  Medlemsrekruttering 
Gjester:  Hans Guslund, Wenche Bjørnstad, Hilde Hansen, 

 Anita Torp, Hildegunn Kvamme, Åge Bjor, Arne Birkeland, 
 Rolf Nesteng, Jon Borgmo, Gøran Emilsen og Per Jelsnes 

Fødselsdager:    

Møtt i andre klubber: Steinar Kjuus, Ole Kr. Laengen, Presidenten 
Tilstede:   86,5 % 
Referent:    Jim Johansen 

 

Presidenten ønsket velkommen til møtet og spesielt inviterte damer og medlemmer 

fra Tune Rotaryklubb.  

Tor Otto Trapness fortalte om Rotary's tilblivelse i Chicago i 1905 og dens 

grunnlegger Paul Harris. 

Øystein Brodal fortalte om mulighetene som ligger i å besøke Rotaryklubber over 

hele verden. 

Videre om stor takhøyde i Skjeberg Rotaryklubb og møter med gode 

foredragsholdere, bedriftsbesøk og dugnader på Bjørnstad skipet og i Hafslund 

alléen. Vår vennskapsklubb i Wales ble ikke glemt med besøk og gjenbesøk. 

Jan Willy Damsleth fortalte om medlemsverving om personlig utvikling, kunnskap og 

glede ved å være medlem i Skjeberg Rotaryklubb. Jan Willy kom også inn på hva vi 

fikk være med på, som: Gode programmer, peisemøter, bokmesse, bedriftsbesøk, 

besøk på Stortinget, samarbeidet med Mary's venner. 

Per Sundby viste noen bilder fra Dong Tong i Tahiland. 

Stein Juliussen fortalte om hvorfor han var medlem av Skjeberg Rotaryklubb og hva 

det betydde for han. Han satte pris på fadderordningen og mange gode diskusjoner 

spesielt om nye møtelokaler.        
   



 

Sistesia 
 
100 % fremmøte i januar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistikken 

    
 
(Slik som Distriktet vil ha det) 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Øistein Brodal Lasse B Lundgaard 

Jan Willy Damsleth Tor Lystad 

Ragnar Faale Hans E Pedersen 

Jens B Grønnerød Morten Pehrsen 

Einar Gundersen Herleik Rønningen 

Ivar Haug Per Chr Solberg 

Jim Johansen Rolf Jul Strand 

Stein Juliussen Per Sundby 

Steinar Kjuus Thor O Trapness 

Ole Kr. Laengen Jens Henrik Westberg 

Rune  Larsen Jørgen Winsvold 

7/1 14/1 21/1 28/1 Snitt 

89,2 82,9 89,2 86,5 81,4 

Juli-Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 

62,6 67,9 78,9 85,9 60,7 71,2 

Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni Snitt Snitt/år 

81,4        




