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November er over, og nå står julen for døren. 
 
For undertegnede er dette godt nytt. Året som har 
gått har vært preget av mye reising på fire 
kontinenter. Tidspresset på disse reisene har 
dessverre forhindret meg i å oppsøke Rotary-
møter på de stedene jeg har besøkt, men jeg har 
møtt mange Rotarianere i jobb-sammenheng i 
flere land. For eksempel i India, Canada, USA, 
Brasil og Chile. Rotary er jo en organisasjon bygd 
rundt yrkes-felleskap. Og da er det jo alltid noe å 
snakke om. Vår klubb har mange ting som 
interesserer Rotarianere i andre land. Vår 
fremragende fremmøte statistikk, vår selv-
bærende økonomi bygd rundt våre årlige boksalg, 
og det faktum at vi er bare menn. 
 
I Internasjonal komite har vi avholdt et komité-
møte, der vi fokuserte på saker som Ryla, 
møteprogram, og prosjekter. 
 
Ryla er kanskje det program som profilerer Rotary 
best i samfunns-sammenheng. Allikevel kan det 
virke vanskelig å finne Ryla kandidater. 
 
Vi i vår klubb konsentrerer oss om få distrikts-
program, vi burde kanskje utforsket flere. Selv om 
gjennomsnittsalderen øker for hvert år, er vi 
fremdeles kapable til de program vi bedriver, og 
aktiviteter har vi god erfaring med at engasjerer 
medlemmene positivt. 
 
Jeg vil benytte anledning til å ønske dere alle en 
god Adventstid. Desember er jo mørk men ikke 
så trist. Det finnes mye lys og varme 
 
Med Vennlig Hilsen 
 
Øistein Brodal Leder av Internasjonal Komite  
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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: 
03.12 Fadderordningen v/ Kai B (NEN's lokaler) 

12.12 Julemøte på Borregaard golfklubb 

17.12 Fattigdom i Østfold v/ Marte Breivold 

  

  

  

  

 

 

 

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


Referat fra klubbmøte 5. november 2014 
  
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:   Krim i Sarpsborg v/ Rikke J Tollefsen  
Gjester:    
Fødselsdager:    
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   92.1 % 
Referent:    Jan Willy Damsleth 
 
 
Presidenten åpner møtet med et kjapt klubbeslag og praten i rommet stilner. Så en rask 
gjennomgang av faste poster. Jan W. Sier litt om bussturen vi skal ha til neste uke, og så 
går ordet til: 

 
Gjermund Undseth vil snakke om noe så alvorlig som «tungt» 
kriminelle som etter soning selv vil ta tak for å bli en nyttig 
samfunns borger. 
 
En nest inntil umulig oppgave tenker jeg, og noen nedslående 
statistiske tall «farer forbi» i hodet. Vi har jo alle lest om fakta 
statistikk fra politi og NAV om kriminelle som blir «kroket» inn 
av gamle venner og skeier ut igjen og igjen. 
 
Gjermund Undseth setter ting på plass i en annen rekkefølge 
og vi spisser ørene. Tenk etter sa han, om du stiller med null 
familie som kan hjelpe deg, null riktige venner, null sted å bo, 
null jobb, null nærmest i alt og veldig ofte null i lesing og 

skriving...da er du meget sårbar. I tillegg kanskje null tenner! Når man ikke kan fylle ut et 
skjema fra NAV eller skrive en søknad, eller ikke kan lese en bok eller avis. 
 
Da er dette med selvtillit helt på bunn. Det er til disse personene mens de soner at jeg og 
min organisasjon av frivillige ulønnede venner kommer inn. Vi må vinne tillit hos den 
innsatte og lytte mye. Det er mellom «linjene» vi kan oppdage mennesket bak et skall av 
harme og tøffe utrykk. Når vi etter flere besøk hos den innsatte forstår at vedkommende vil 
forandre seg, kan vi begynne å forespeile hva som venter etter soning. Hjelp til NAV 
søknader og bolig, skolegang og jobb. 
 
I og med at en innsatt har god tid veileder vi også med hensyn til valg av kurser og 
opplæring. Klarer den soningsdømte å få jobb etter soning, spare samfunnet store penge 
summer. Dette med å «snu» en person fra å være kriminell til og bli samfunn borger er å 
gjøre mange små «håndsrekninger» i riktig retning, men sosial kontakt og gjensidig tillit må 
være i bunn, hele veien. Mange små skritt tenker jeg og ganger dette med 110 frivillige 
personer som holder på slik som Gjermund gjør. Dette er ikke bare imponerende, men 
fantastisk! 
 
At Gjermund har stor tro på menneskevesenet og er et godt menneske har vi i vår klubb 
lært oss i kveld. 
 
Takk til Gjermund og lykke til videre.                



 

Referat fra besøk i Stortinget 12. november 2014 
  

Møtested:  Stortinget 
Program:   Omvisning på Stortinget  
Gjester:   Bjørn og Eva Sveen og mange ledsagere 
Fødselsdager:    
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   94.7 % 
Referent:    Per Brevik 
  
Med såpass mange deltagere fikk vi kjøre buss fra Skjeberg Rådhus og jammen ble vi "kjørt til døra" på 
Stortinget. En spasertur på 20 meter var alt vi trengte for å komme inn i selve Stortinget. En stor takk til vår 
utmerkede sjåfør.  
 
Med de som ikke kjørte buss, men kom seg inn på egen hånd, var vi en stor delegasjon som først måtte 
igjennom sikkerhetskontrollen ala Gardermoen, dvs. av med jakker, belter, klokker og telefoner, det tok sin 
tid. Selve innsjekkingen gikk veldig greit, da Jan Willy hadde forhåndsinnmeldt alle med navn, så der var 
det bare å finne sitt navneskilt og så var vi i gang. 
 
Vi ble tatt imot av Bengt Morten Venstøb (Høyre fra Fredrikstad) og hans sekretær, Gudrun Hesselberg. 
Etter en kort introduksjon i en ganske bråkete resepsjon, gikk vi inn i selve bygget og fikk en god 
orientering fra Bengt. Inne i lagtings-salen benket vi oss rundt på de ærverdige stolene og Bengt ga oss et 
artig og informativt innblikk i en stortingsrepresentants hverdag. Han avsluttet med en artig historie fra 
talerstolen der emnet var helsepolitikk og taleren "bommet" litt da han sa "ærede pasient" i stedet for 
President. 
 
Den neste guiden vår, Steve Bårdsen, sto allerede klar for en ny omvisning, denne gangen i den historiske 
utstillingen der vi fikk se originaldokumentene fra 1814 og ikke minst fra selve Stortingssalen der vi alle fikk 
se hvor staselig og flott den er. Vi var også innom "vandrehallen" selv om det ikke var noen journalister og 
politikere der, kjente vi igjen rommet og ble nok litt overrasket av hvor lite det egentlig var. I Eidsvollgalleriet 
fikk vi se malerier av "de gamle" i et rom som var helt utrolig vakkert, spesielt i taket. Det ble også nevnt at 
Terboven brukte dette rommet som sitt kontor under krigen. 
 
Etter at omvisningen var ferdig, var det ut i luften igjen, og tro det eller ei, den som kom imot oss på vei inn 
var selvfølgelig Erna i full fart med sikkerhetsvakter og det hele. Snakk om timing! 
 
Da var det tid for litt mat, og Jan Willy hadde igjen sørget for en meget kort spasertur tvers over gata til 
Christiania Brasserie hvor vi tilbragte de neste tre timene med utsøkt mat og hyggelig betjening. Tusen takk 
til Jan Willy for en aldeles prikkfri tur med mange inntrykk og en verdig avslutning! 

 

 



Referat fra klubbmøte 19. november 2014 
  
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:   Sarpsborg næringsforening 150 år. 
Gjester:    
Fødselsdager:    

Møtt i andre klubber: Per Andersen, på Kypros. Herleik Rønningen, 
Per Halvorsen, Thor Ørseng, Jens Grønnerød, Thor 
Lystad, Jan W. Damsleth, Per Frode Rismark, Ole Kr. 
Laengen og Per Sundby. I Borge RK 

Tilstede:   81.6 % 
Referent:    Jens B Grønnerød 
 

 Morten Pehrsen orienterte om julebord på Borregård golfklubbs lokaler 12. desember. 

 Øistein Brodal spurte om det var interesse for opera på Fredriksten neste sommer, 
han kunne bestille billetter nå. 

 Steinar Kjuus reklamerte for konsert i Tune Kirke 3. desember, med Nidarosdomens 
guttekor. 

  
Dagens foredragsholder Terje Nicolaisen, presenterte seg selv 
som erke-sarping. Han var tidligere idrettsutøver på høyt nivå, 
aktiv innen håndball og tennis. Også kjent som leder i 
Sarpsborg 08. 
 
Ansatt i Frigaard gruppen, styreformann i Sarpsborg 
Næringsforening, hvor han arbeider en dag i uken. 
SN er en sammenslutning mellom Sarpsborg industriforening 
og Vekst i Sarpsborg, og har som formål å skape vekst i 
Sarpsborg. 
 
Vi fikk ikke høre så mye om Sarpsborg industriforening 
gjennom 150 år, annet at den var nesten sovende de siste 

årene. 
 
Den nye foreningen ble startet i år, og foreløpig har styret stått for den daglige driften. Nå er 
daglig leder ansatt, Marit Bjørnland, som tiltrår i februar 2015. 
  
De er finansiert av kommunen og industrien og har en ramme på 1,5 mill. 
Formålet er å jobbe mot sentrale og lokale myndigheter for vekst i byen og regionen. 
Infrastrukturen er viktig, de arbeider for å få fart i bypakka og for nedre glomma-regionen, 
spesielt ny sarpebro. Bompengefinansiering må til. 
 
Arealplanen for Sarpsborg er også viktig. Her er det lagt opp til 50 % vekst i sentrum, men de 
vil også ha større vekst mot Kalnes. Det må også være en balanse med utvikling øst for 
Glomma og mot Rakkestad.  Østre bydel er også et problem som må løses. 
Det er for lite tomter i Sarpsborg, og han pekte på åsen ved KPS som et attraktivt område. 
Et stort problem for Sarpsborg og Østfold er alt for lite gründervirksomhet. Østfold er nest 
dårligst i landet, bare Finnmark er dårligere. 
 
Mangel på risikokapital er en hovedgrunn. Bankene er alt for forsiktige mente han. 
Det er viktig og få opp omdømmet av byen. Byen må fram snakkes. 



Referat fra klubbmøte 26. november 2014 

Møtested: Skjeberg Rådhus 
Program: Delta gruppen v/Nina Huse 
Gjester: Anne Mari Kjuus 
Møtt i andre klubber: Per Andersen på Kypros, Gunnar Roen i Spania 
Tilstede: 86,5 % 
Fødselsdager: Ingen 
Referent: Jim Johansen 
 
Kai Brandstorp fortalte at boka om Skjebergjentene nå var kommet. 

Presidenten ga så ordet til kveldens foredragsholder 

Nina Huse. 

Delta gruppen har avdelinger i Askim, Sarpsborg og på 

Mysen. 

Delta gruppen er en kompetanse og attførings bedrift. 

Nav er firmaets største oppdragsgiver  

med 90 % av ordremengden. 

Delta gruppen eies av kommunene i Indre Østfold og 

av Østfold fylkeskommune. 

I 2013 fikk gruppen 143 personer ut i varig arbeide hos 

bedrifter i Østfold. 

Hovedmålet til gruppen er å være en av Norges mest 

anerkjente jobb og kompetansebedrifter. 

Jobbsøkere er personer som er på attføring. Jobbsøkere får etter endt praksis hos bedrifter et 

kompetanse bevis. Bedriften må arbeide tett mot næringslivet for å kunne tilby arbeidspraksis. 

Som et ledd i dette har en årlige jobbmesser i Sarpsborg og Askim. 

Bedriften har også egne arenaer for opptrening innenfor flere fagfelt. Det jobbes mye med 

motivasjon av arbeidssøkere. 

Av egne virksomheter kan nevnes: Rammeverksted, reparering av PC, glasskifting på 

mobiltelefoner. 

I Askim har de en stor gjenbruksavdeling, i Sarpsborg kreativt verksted og Delta design som 

omfatter 3 butikker.  

For bedrifter som har jobbsøkere i arbeid, er det mulig å få følgende tilskudd: 

Kostnadsfri praksisperiode- lønnstilskudd- driftstilskudd og tilretteleggings tilskudd. 



 

Sistesia 
 
100 % fremmøte i november 

 
 
Statistikken 

    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Vi gratulerer Kai Brandstorp og Jon Henriksen med utgivelsen av boka  
om Skjeberg IF og spesielt håndballjentenes bragder gjennom mange år. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Per Andersen Einar Gundersen Øivind Kjølberg Herleik Rønningen 

Per Brevik Per Halvorsen Ole Kr. Laengen Per Sundby 

Øistein Brodal Ivar Haug Rune Larsen Thor O Trapness 

Jan Willy Damsleth Jim Johansen Tor Lystad Jens H Westberg 

Ole Enger Brynjulv Kjenstad Hans E Pedersen Jørgen Winsvold 

Ragnar Faale Steinar Kjuus Morten Pehrsen Tor Ørseng 

Jens B Grønnerød    

5/11 12/11 19/11 26/11 Snitt 

92,1 97,4 81,6 86,5 85,9 

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

62,6 67,9 78,9 85,9   




