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SKJEBERG ROTARYKLUBB 
 

Da Paul Harris og noen av hans bekjente stiftet 
den første rotaryklubben, skjedde dette for å 
motvirke en uheldig utvikling i samfunnet. Nå har 
utviklingen i samfunn og næringsliv hatt en slik 
utvikling at det kanskje er like greit å skrote hele 
rotarybevegelsen? Eller? Har allting blitt bedre? 
  
Mon det? Har vi blitt så mye bedre enn Al Capone 
og hans kumpaner. En del av oss har det 
definitivt ikke. Vi dreper ingen, men vi er noen 
grandiose egoister som har veldig lett for å 
svømme med håndflatene mot hverandre. Så for 
meg – og noen andre jeg kjenner – er Rotary et 
veldig godt alibi. 
  
Jeg er jo med i en bevegelse som har som formål 
«å gagne andre». Jeg er jo med å gjøre noe, men 
skjer det av hjertelag, medmenneskelighet og 
omtanke? Jeg undres! JEG har i et hvert fall en 
jobb å gjøre – den er ikke liten. 
  
Ikke nok med det. Da jeg ble medlem i klubben, 
var det fordi jeg var «en ledende representant for 
mitt yrke». Jommen sa jeg smør. Jeg var vel ærlig 
talt ikke en ledende representant for noe som 
helst. Jeg var glad i mitt arbeide, og jeg var stolt 
og glad over å bli medlem i klubben. Det var jo et 
elevert selskap jeg havnet i. Jeg er fortsatt glad i 
klubben og mine Rotaryvenner. Men 
elevert???       Vi har noe å jobbe med! 
 

Per L 

 
Nr. 4 Årgang 39 
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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: 
05.11 Nettverk etter soning v/ Gjermund Undseth 
12.11 Besøk på Stortinget 
19.11 Sarpsborg næringsforening v/ Terje 

Nicolaisen 
26.11 Delta-gruppen v/ Nina Huse 

  
  
  

 

 

 

mailto:e-post:%20pebpost@c2i.net
http://www.skjeberg.rotary.no/


Referat fra klubbmøte 1. oktober 2014  
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  Økonomi/regnskap 
Gjester:  Ingen 
Fødselsdager:  Kåre Vastveit 27/9 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Tilstede:  62,2 % 
Referent:  Per Inge Magnusen 
 

Presidenten ønsket velkommen og informerte om at verdenspresidenten kommer til Oslo 

03.11. 

Per Halvorsen gikk igjennom regnskapet med boksalg og øvrige inntekter og utgifter. 

Konklusjonen er at klubben har en god og sunn økonomi med overskudd både på boksalg og 

øvrig drift. Det er viktig å fortsatt være nøkterne med bruk av penger. Boksalgskontoen er på 

ca. Kr. 113.000,- mens driftskontoen inneholder ca. Kr. 140.000,-. 

Det har også vært et overskudd på vannsalg på ca. kr.6.000,-. Dette er imidlertid 

øremerkede midler til bruk på prosjekt 2016.  

Det ble bemerket at det var ønskelig med regnskap for hvert prosjekt / arrangement. 

Revisors revisjonsberetning bemerket et ønske om Bilagsatt., balanseregnskap og regnskap 

for hvert prosjekt / arrangement (noe som for øvrig også var bemerket tidligere). For øvrig ble 

regnskapet godkjent og funnet i orden. 

Ønskes ytterligere info? Kontakt Per Halvorsen. 

Det ble for øvrig også besluttet å fortsett systemet med oppmøtelister etc. i forbindelse med 

boksalget første helgen i november. Medlemskort ble diskutert (uten konklusjon) samt at 

kasserer minnet om årsavgiften.  

Det ble også ytret ønske til 2 RYLA kandidater. 

Forespørsel fra Sarpsborg Rotary angående prosjekt Tunevannet. Det var ingen stor 

stemning for dette. 

Kvelden ble avsluttet med mange livlig dyrehistorier/dyreopplevelser med «bjørn», hjort, elg, 

ulv, hund, 

katt osv. 

 

 



Referat fra klubbråd 8. okt. 2014. 

Møtested:  Skjeberg Rådhus. 
Program:  Klubbråd. 
Gjester:  Ingen. 
Tilstede:  83,3 %. 
Møtt i andre klubber: Tor Otto og presidenten i Sarpsborg. 
Fødselsdager:  Gunnar Roen. 
Referent:  Jim Johansen. 
 

Styret i klubben går inn for at nye medlemsbevis gjelder for 5 år. 

Fondsavsettingen blir som tidligere på kr. 15000,- 

Fest og Kameratskapskomiteen, ved Ole Kristian Laengen. 

Følge i samme gode spor som tidligere, Guvernørbesøket er fastsatt til 7. jan. 

Samfunnsengasjement, ved Jens Henrik Westberg. 

Det er ikke aktuelt å sette opp informasjonstavle i Rådhuset.  

Programmet for aktiviteter er: Borgen sykehjem tur og Hafslunds Alléen. 

Det ble satt spørsmålstegn ved følgende oppgaver: Skoler utvendige aktiviteter, Infotavle 

Ingedal kirke, Fattigdomsgrense. 

Distriktsprogrammer-RF ved Øystein Brodal. 

Arbeider med Ryla kandidater. Diskuterer kontingenten til RF. 

Opplæring og kommunikasjon ved Per Brevik. 

Møte ble avholdt 1. juli hos Jan Willy Damsleth. 

Tor Otto tar seg av Rotary skolen som tidligere. Tor Otto Trapness og Per Brevik skal se på 

klubbens historie frem til dags dato.  Andre arbeider er Månedsblad og websider. 

Følgende arr. er fastsatt: Julemøte 12 des. Ost og vin 25. feb. Peisemøter 18. mars. 

Medl. Utvikling og rekruttering ved Kai Brandstorp. 

Klubben bør ha en mer moderne strategi for rekruttering, og klassifisering bør ikke være 

noen hindring. Fadderne er viktige både ved rekrutteringen og etter medlemskapet. 

Gode programmer er viktig for nye medlemmer. Hver komité bør skaffe kandidater. Tidligere 

medlemmer bør vi prøve å få tilbake i klubben. 

Tor Otto vil også i år skaffe prima rakfisk. 



 

Referat fra klubbmøte 15. oktober 2014 
  
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:   Rotary flyklubb v/ Rolf Mikkelsen  
Gjester:   Ingen 
Fødselsdager:   Tor-Otto 12/10 
Møtt i andre klubber: Per Andersen på Kypros 
Tilstede:   65,8 % 
Referent:    Rune Larsen 
  
Presidenten: Presidenten ønsket velkommen og gikk raskt igjennom vår vanlige åpning. 
Foredragsholderen har ikke kommet enda så ordet gikk til Per Andersen. 
  
Per Andersen: Refererte fra et møte i Rotary på Kypros som ble holdt på tennisklubben i en 
taverna. Jeg kjørte vanlig prosedyre og møtte litt tidlig. Jeg var der kl. 20:45 og da var det 
ingen der. Sånn ca. kl. 21:00 kom det noen og da var det 6 personer + meg. I tillegg kom 
kona og dattera til et av medlemmene også. Kl. 21.10 ble maten servert og praten gikk som 
vanlig. Det var varmt nå, rundt 30 grader. Middagen smakte bra og noe tema for dagen var 
det ikke. 
  
Presidenten: Vedrørende boksalget og møter. Møtet den 29/10 skal holdes. Fredag 31/11 
kan ikke komme før 15:30. Vi må jobbe litt utover kvelden. Den 3/12 kan vi ikke ha møte. 
  
Per Halvorsen: For 4 uker siden har fristen for medlemskontingent løpt ut. Oppfordrer til å 
betale. Det er de samme gjengangerne år etter år. :-) 
  
Per Sundby: Boksalget. Laget liste hvor man kan melde seg på tjeneste. Per Halvorsen er 
sjef når vi rigger på fredag. Det blir nye sorte T-skjorter med Rotary-logo som skal være 
uniformen ved salget. De i serveringen kan fortsatt bruke de gule som vi har igjen av. 
  
Presidenten: Minner om rakfisklaget hos Borge RK. 
  
Jan Willy: Vi har vært i Kolbotn RK som vi samarbeider med. Jørgen W og Jan W D var på 
besøk. Det var kjempehyggelig. De hadde bakt kake og programmet var en oppsummering 
fra Sri Lanka turen i februar. De som hadde vært med fra Kolbotn RK holdt foredrag fra 
opplevelsene under turen. De delte mange sterke følelser som tok nesten overhånd. Helge 
Børresen fra Mary's venner var der også. Pengene kommer virkelig frem! Vi har endelig en 
partner i utlandet som vi stoler på. Vi takker mye for kjempegod tilbakemelding. 
Vannprosjektet i Dung Tung hvor vi er inne med mindre summer ba vi om å få jobbe tettere 
sammen med. Dette må tas opp med de andre klubbene. Det var et veldig hyggelig møte og 
vi kjørte feil på hjemturen. En stor forskjell kontra våre møter var at de alltid startet med en 3-
minutter. Det anbefales å dra inn og besøke dem. 

  
Rolf Mikkelsen er medlem av Borge RK siden 1994. Drevet med 
fellowship Rotary Flyklubb lenge. Dersom man har en hobby 
eller interesse kan man melde seg inn i et fellowship: Yachting 
og Golf er de største. Vår seksjon heter International Fellowship 
of Flying Rotarians, forkortet IFFR. Vi har vår egen matrikkel og 
har ca. 1200 medlemmer spredt over hele verden. Jeg har 
kamerater med fly hvor jeg har vært med flere ganger til 
Skottland. På hjemmesiden til Rotary kan man finne ut mer om 
IFFR. I Norge er det ca. 100 som er med i Flying Rotarians. 
  



IFFR ble startet i 1965 av E. Edison Kennel, Seattle. Det er en internasjonal organisering 
med seksjon også i Europa/Skandinavia. Man behøver ikke ha flysertifikat, men interesse for 
flyving. Klubbene inviterer til samlinger med program. Veldig hyggelig å komme rundt i 
verden og oppleve nye steder med sightseeing og flyrelatert aktiviteter. 
  
Vi har bl.a. vært i Tyskland, Skottland, Florida og ellers rundt i Skandinavia. Jeg har noen 
venner i Florida som har hytte på Hvaler. I Florida bor de i en såkalt air-park. I USA er det 
mange som driver med småfly. De regulerer tomteområder for hus med plass til runway, 
hangarer og fly. I stedet for bil tar de fly. Flyet står ved siden av huset slik som bilen gjør. 
  
Bilder fra tur: Brian Souter, NZ, president 2006-2008 i IFFR. En treff vi hadde. Det er gjerne 
innflyvning mellom kl. 10 og kl. 14. Deretter reiser man til hotellet for program og middag. 
Mange kommer også med bil og rutefly. Vi var på et finsk flymuseum. Finland begynte med 
hakekors på fly før Tyskland! Vi så bilder av den B29 som slapp atombomben. Videre så vi 
Spitfire, Storch, 109, V1, Comet4 og Concorde. Vi tar gjerne en øl sammen på treffene. Det 
var også bedriftsbesøk på Harvia Sauna, Finland. Prøvde selvfølgelig Sauna og bad. Vi så 
mange flotte bilder fra Finland. 
  
Vi i vår seksjon har et trofe: Nordic Aviation Trophy. Dette deles ut til den som har utmerket 
seg. Trofeet går årlig på rundgang. Jeg har eget fly LN-AOX. Kjøpt i 1981 og flydd mer enn 
3000 timer. Bra å fly. Lufta er for alle. Ingen rundkjøringer og fotobokser. Kan ha 4 personer, 
200 liter drivstoff, 120 knop. Vi når Ålborg 1 time og 10 min. Å fly til utlandet betyr 
planlegging og flightplan. Til Flensburg er det ca. 2 timer. Man må sjekke været og lage en 
plan som skal leveres inn. Jeg har ikke opplevd annen dramatikk enn koner som blir 
tissetrengt i luften. Ved utlandtur må man melde fra til tollvesenet når man kommer hjem. Vi 
flyr i ca. 10000 fots høyde. De som har trykkabin kan gå høyere. Vi kan ikke fly hvor vi vil. 
Rutefly flyr høyere og er prioritert ved flyplasser. Vedrørende toalett finnes det kateter om 
bord som nødutstyr dersom man absolutt må. 
  
Fly må ha vedlikehold og her er det strengt. Jeg stoler fullstendig på tekniker som signerer 
på alt som blir gjort med flyet. Småflyene er sertifisert. Service utføres ved Norrøna fly i 
Rakkestad. Mikrofly behøver ikke sertifisering. Selv mikrofly må forholde seg til flyregler. 
Vedlikehold: Daglig gjøres selv. 50 timer: Olje. 100 timer: En hel dag med mekaniker. Viktige 
komponenter har sin egen vedlikeholdsplan. 
  
Man kan ta en kompistur. Som privatflyger har jeg ikke lov til å ta betalt for transport. Flyet 
koster ca. 1500-1800 kr/time å bruke. Et brukt koster rundt 200-300 tusen kr. Dersom 
propellen stopper kommer man ned. Man kan be fadervår eller flyet kan glidefly og deretter 
lande. Man blir testet på å lande uten motor. Sertifikatet må fornyes hvert år når man er over 
50 år. Må ha normal helse. Fargeblindhet og diabetes er problem. 
  
Efterfest i Vesterås, Sverige med folk fra hele verden. Bading, grill, øl og naturskjønne 
omgivelser. I 2006 med Convention i Danmark. Fløy fra København, Stockholm, Storefjell og 
tilbake til Danmark. Leeward Air Ranch, USA, Okala i Florida nord for Orlando. Kameraten 
som hadde hytte på Hvaler bor der og har eget fly i egen hangar ved siden av garasjen.  Bil, 
båt og fly må til. 
  
En tur til Riga i fjor med nytt fly. En Cessna med kjennetegn LN-AOX. Flott autopilot og nye 
instrumenter. Motoren er 6 sylindret, gjør 140 knop og koster ca. 2 mill. kr brukt og 4 mill. kr 
ny. Den første flyplassen i Riga var fra 50 tallet. Vi så noen gamle russiske fly. Det fine med 
russiske fly er oljesjekken: Er det ikke oljeflekk under er det tomt for olje. Vi så også en MIG-
23. 



Referat fra klubbmøte 22. oktober 2014  
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  NAF v/Terje Aagaard 
Gjester: Ingen 
Fødselsdager:  Ingen 
Møtt i andre klubber: Ingen 
Tilstede:  100 % 
Referent:  Per Inge Magnusen 
 

Presidenten ønsket velkommen. 

Jens Henrik informerte om møte på Borgen sykehjem. Traff etter sigende 3 damer 

som kunne passe i Skjeberg Rotary. 

Jan Willy informerte om turen til Stortinget og påmelding. 

Øistein informerte om behov for RYLA kandidater. Strand opplyste om at han hadde 

flere aktuelle kandidater. 

Bokmesse. Påmelding. Kai informerte om markedsføring. Rune etablerer Facebook- 

side. I tillegg blir det 2 annonser i SA + forhåndsomtale i avisa. Det blir også en 

«stand» med salg av vann. 

Per Henrik har i forbindelse med «fattigdomsgrensa» vært i kontakt med Marte 

Breivold i organisasjonen «Sammen for Østfold». Hun ønsker å komme for å 

informere om deres arbeid. 

Kåre Vastveit har «edelgranskvaster» til salgs for alle-helgens dag og boksalg. 

 

NAF foredrag hvor Terje Aagaard 

informerte om historien til NAF fra oppstart 

til d.d. med vekt på lokalavdelingen 

Sarpsborg/Rakkestad. Mye har skjedd 

siden starten i 1924. Lokalavdelingen ble 

etablert i 1926. Camping ved Tunevannet 

og i Høysand samt forsikringer, reisesenter, 

glattkjøring, hjulskift for pensjonister, 

veitjeneste, veibok etc. 

Veitjenesten er i dag hovedpilaren i 

virksomheten. 

Det hele ble avsluttet med diverse innlegg 

og kommentarer.  

Både ros og ris. Mest Ros. 

 



Referat fra klubbmøte 29. oktober 2014  

Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  Kriminalitet i Sarpsborg v/Rikka J. Tøllefsen 
Gjester:  Anne Mari Kjuus og Trond Skogen 
Fødselsdager:   
Møtt i andre klubber: Ingen 
Tilstede:  97,4 % 
Referent:  Thor Otto Trapness 
 
President Tor L. ønsket velkommen og ga ordet til Per Sundby som skisserte detaljer for 

boksalget. Bøkene skal være på plass i Rådhuset fredag kveld. Jan Willy meddelte at det ser 

ut til å bli busstransport til Stortinget 12. november da mange har meldt seg på.  

Så fikk kveldens foredragsholder, politibetjent Rikka 

J. Tøllefsen ordet, og det beholdt hun i tre kvarter. 

Jeg tror hun må være den første som har greidd å få 

Skjeberg Rotaryklubb til å holde kjeft så lenge, men 

så er hun fra Lyngen, som hun har understreket, 38 

år 11 søsken, gift, 4 barn, 14 år i politiet. Kom fra 

Romerike politidistrikt til Sarpsborg. Har fra barnsben 

av innehatt en sterk rettferdighetssans, så politiet ble 

nærmest en selvfølge ved valg av yrke. 

 

Rikka var på en måte en slags pioner på 

forebyggende avdeling ved Sarpsborg politikammer, 

i dag består avdelingen av 9 ansatte. Samtalen er 

viktig i det daglige arbeid. Bekymringssamtaler som 

skaper dialog og kan bli nøkkelen til motivasjon for å 

komme seg ut av et uføre. Det gjelder å snakke med ungdommen, ikke til. Maksimum en og 

en halv times prat. Ikke mer. Traumatiske skilsmisser fører ofte til tap av motivasjon hos de 

unge. Veien til tyngre stoffer er ikke langt unna. Påtaleunnlatelse ofte en løsning, enten med 

vilkår eller uten vilkår. Konfliktrådet trekkes inn ved mer alvorlige saker. Oppfølgingsteam 

har vært en suksesshistorie. Noe som virker gjenopprettende er møte med fornærmede, 

møte offeret. Internett er kommet for å bli, og der henger godt voksne ofte en smule etter. 

Blogging og Facebook gir maks mulighet for mobbing, og dessverre er det et faktum at de 

som mobbes ofte mobber selv. Forebyggende avdeling tar sikte på å besøke skoler og 

ungdomsklubber hver 14. dag. Felles Krim. Enhet (FKE) har 450 saker til i dag. Sarpsborg 

politistasjon mottar 2400 anmeldelser i året. 

 

Selvsagt greidde klubben å skvise inn noen spørsmål på tampen, og Rikka fikk kjempeklapp 

med rødvin til. 



 
Sistesia 
 
100 % fremmøte i oktober 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Statistikken 

    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitasjon til Rakfisklag  Borge Rotaryklubb 
 
Tirsdag 18 november – Roald Amundsens Minne 
 
Kuvertpris kr. 400,- som inkluderer maten,  
en øl og en akevitt. Kaffe Avec 
Ekstra drikkevarer til rimelige priser. 
 
Bindende påmelding til Roar H Torp  
senest  fredag 7. november 2014 
 
epost: roah-tor@online.no  
Eller tlf. 69 16 32 74  -  mobil: 911 69 287 

Kai Brandstorp Ole Kr. Laengen 
Jan Willy Damsleth Rune Larsen 
Ragnar Faale Tor Lystad 
Einar Gundersen Thor Otto Trapness 
Per Halvorsen Jørgen Winsvold 
Brynjulv Kjenstad  

1/10 8/10 15/10 22/10 20/10 Snitt 
62,2 83,8 65,8 100 97,4 78,9 

Juli-Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 
62,6 67,9 78,9    

mailto:roah-tor@online.no



