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Kjære Rotaryvenner! 
 
Skjeberg Rotary har bevilget kr.10.000 på tampen av året til 
støtte for Marys Venners prosjekt i Sri Lanka. Det er snakk 
om drift av en yrkesskole for jenter. Timingen kunne ikke 
vært bedre I lys av Nobels fredspris som I år hadde fokus 
på manglende opplæring av barn og ungdom i fattige land. 
Vi er heldige som bor I den rike delen av verden!  
 
Krim i Sarpsborg, forebygging og den gode samtalen, 
nettverk etter soning, attføring og fattigdom i Østfold. 
Høstens møte-program har hatt en ”sosial profil” og har 
minnet oss stadig om noen som også sliter i 
lokalsamfunnet. Heldigvis er det mange frivillige hjelpere 
der ute! 
 
Oppgavene til Fest- og Kameratskapskomiteen blir trivielle i 
sammenligning men likevel viktige for trivselen i klubben. I 
følge den ”lille blå” er komiteens viktigste funksjon knyttet til 
klubbens indre liv og skal fremme bekjentskap og vennskap 
mellom medlemmene. Spesielt nye medlemmer må tas 
vare på. Komiteen har ansvar også for den tekniske 
gjennomføringen av alle møter og arrangementer og skal 
oppmuntre medlemmene til frammøte ved alle Rotarymøter, 
internt eller i andre klubber. Mange viktige oppgaver, men 
den viktigste blir å verve nye medlemmer! 
 
Antall medlemmer i komiteen har vært noe redusert i år og 
da sykdom rammet ytterligere under julefesten ble de 
gjenværende komitemedlemmene satt på en utfordrende 
prøve - noe de imidlertid løste på en strålende måte. Det 
ble mange lovord til komiteen i etterkant – noen mente 
sågar at festen burde ha vart litt lenger   
 
2015 blir et spennende år da klubben feirer 40-års jubileum. 
Festkomiteen har begynt planleggingen i kombinasjon med 
årsfesten og dato er berammet til 29.mai. Men først skal 
guvernøren tas imot i januar og Ost & Vin skal arrangeres 
med damer på Borregaard Golf kro 6.mars. Vi gleder oss 
og ønsker at alle medlemmer med respektive holder av 
disse datoer! 
 
Ønsker alle en riktig god jul og et fredfylt nytt år.  
 

Morten Pehrsen 
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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: 
07.01 Guvernørbesøk 

14.01 LHL Om hjerte og lungesyke 

21.01 Universell utforming v/ Tone Damsleth 

28.01 Medlemsrekruttering, diskusjon 
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Referat fra klubbmøte 3. desember 2014 
  
Møtested:  NEN produkter, Sellebakk 
Program:   Faddere i klubben. Diskusjon  
Gjester:   Åge Bjor Tune RK 
Fødselsdager:    
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   48.6 % 
Referent:    Rune Larsen 
  
Presidenten ønsket alle hjertelig velkommen til dagens møte og konstaterte at selv om vi var litt 
forsinket i oppstarten var det allikevel mange som hadde funnet frem til møtestedet her på NEN 
Produkter. Vi kan opplyse om fremmøte generelt at klubbens fremmøte for november var 88,7 
% og foreløpig på årsbasis er det 76,7 %. Når det gjelder Ryla kandidater må vi huske på og 
sende inn søknaden innen 15/12, hvilket er meget viktig. Ost- og vinaften blir fredag den 6/3-
2015. Vi har også hatt et møte i forbindelse klubbens 40 års jubileum den 22/5 og 
jubileumsfesten blir fredag 29/5-2015. 
  
Kai Brandstorp refererte fra et komitemøte i rekrutteringskomiteen. Hvordan skal vi gå frem? Vi 
laget en plan som det var enighet om. Vi må først friske opp det å være fadder. Dette er i dag. 
Så skal vi følge opp med et presentasjonsmøte om Rotary for mulige potensielle. Og dermed 
flere møter som er interessant for nye. Husk at vi har en håndbok. Er håndboka foreldet eller i 
orden? 
  
Jeg har tittet litt på nettet. Rotary og Rotary Norge og Rotaryskolen. Sitat fra nettet: "Hvordan er 
det å bli medlem i Rotary? Det er ikke mulig å melde seg inn i Rotary." Jeg tror vi har et problem 
der! Vi må se på nettet, hva som står i håndboka og hva vi mener. I håndboka står det hvordan 
vi skal gå frem. Blant annet om hvordan man går frem med eventuelt nye medlemmer. Vi har 
flere kandidater som er meldt inn og målet er at alle komiteene kommer med minst 2 forslag i 
løpet av 2014. Vi har også fått et forslag fra et tidligere medlem om en mulig god kandidat i vårt 
område. Skal vi presentere Rotary for andre kandidater må vi ha gode programmer og temaer. 
Vi må kanskje være forsiktige om de er for unge som lett kan bli smigret, blir medlem og slutter 
etter en relativ kort tid. Andre tilbakemeldinger fra de som slutter er at man ikke har funnet det 
nettverket man trodde fantes. Sitat: "Er det bare avdanka lærere i Rotary?" Hva forventer man i 
og av Rotary? Er nettverket vårt riktig og viktig? 
  
Åge Bjor tok ordet og sa bl. a. Jeg synes det er utrolig flott at dette settes på agendaen. Vi har 
en utfordring totalt sett i Rotary. I de klubbene man tar tak lykkes man. Hvordan får man folk til å 
bli? Mange slutter fordi at det blir for mange jern i ilden. Eller er dette bare en unnskyldning? 
Jeg tror vi må rette opp forventningene! Vi må også huske på at alle kan ta med gjester når som 
helst. Vi vil gjerne ha en spredning og mangfold. Møtetemaene må interessere. Husk at det er 
forskjell på de på 70 år og de på 45 år og deres interesser. Nyttig at de får lov til å se hva 
organisasjonen er? Inviter dem med på møte! I Tune er vi i ferd med å få til en snuoperasjon. 
De yngre griper nå tak og vi håper det fortsetter. 
  
Kai sa også at det ble sendt ut en melding om at distriktet nå hadde en person i pluss. Jeg tror 
fadderordningen er viktig. Fadder må ikke bare være forslagsstillere. Vi må også tenke på hvilke 
medlemmer vi vil ha inn. Bedre med færre gode enn mange som slutter. Fadder må være aktiv. 
Det som står i Blåboka, vår håndbok, er vårt eget og kan tilpasses og endres av oss. Det er ikke 
funnet opp bare av oss, men mye er basert på standarder fra Rotary. 
  



Thor Otto: Vi har en drøm å få tilbake flere av de andre gamle. Vi er såpass seriøse at vi ikke 
kjøper inn medlemmer og tar denne jobben alvorlig! Forslag: La hver komite hele tiden diskutere 
et forslag til medlemmer og ha en kandidat hver på gang. 
  
Tor Ø: Jeg har tidligere ikke vært så veldig formell rundt forslagene mine. Gikk på de som jeg 
kjente og spurte dem om de ville være med en kveld. Nå er det andre tider og vi må komme 
foreslå mer åpent. Spør om vedkommende har lyst først. Ikke så veldig for å samle inn 8-10 
forslag. 
  
Åge Bjor: Verden er litt annerledes enn for 20 år siden. Min tanke er våre temavalg. Dette må vi 
tenke på når vi skal beholde medlemmer. Forventningene er antagelig annerledes enn det som 
er virkelig og dermed slutter de. Tenker videre at vi bør ta de med som gjester. Deretter å 
spørre om de vil bli medlem. I Skjeberg RK er alderen 65 år og oppover. Rotary skal være med 
på å utvikle medlemmet og forståelse for hverandre. De unge yrkesaktive bør få interessante 
temaer. Få dem inn og engasjer dem. Skal vi ta opp en og en eller 10? Jeg vet ikke. Kanskje 
det er riktig i oppstarten å få inn en gjeng? Det ligger mye bra stoff om rekruttering på nettet. 
Rakkestad RK har holdt et bra innlegg og vært inne i en god stil. De har en helt annen 
medlemsprofil nå fordi de har hatt fokus på rekruttering. Det virker som de yngre blir der. De 
som kommer inn må vite hva de går til. Dette må fortelles slik at de er mentalt forberedt og 
forventningene avstemt. Jeg er ikke for at vi sier at du bare kan melde seg inn. Dette vil vi styre 
og vi vil velge hva vi ha. Vi vil ha personer som bidrar. 
  
Per H E: Hvordan opplevde jeg Rotary? Jeg er kanskje en av de yngste her. Ble med Kai på et 
par møter ti å begynne med. Da jeg først skjønte hva Rotary var, var etter møtet hos Thor Otto 
og gjennomgangen av Rotary. Det som skremte meg mest var å måtte møte hver onsdag. Det 
som imponerer mest er engasjementet og foredragsholderne. Jeg tenker at man må samle 
kandidater og fortelle de om Rotary og hva Rotary står for. 
  
Jørgen: Husk at Rakkestad har et yrende næringsliv, kanskje lett å få medlemmer. Det som er 
viktig er å fylle alle klassifikasjonene fordelt så godt som mulig. Og å få tak i mennesker som er 
riktig for oss. Be dem inn som gruppe, informer om Rotary, og lodde interessen. Noen av dem 
vil sikkert være med etter det. Fokuserer på yrke og næring. Meget viktig å følge opp de nye 
medlemmene. Komitemøtene må også bli mer skarpe. Bør samles hjemme hos hverandre i 
løpet av året. Ta gjerne med koner. Dette skaper et veldig godt kameratskap. Jeg ønsker at vi 
kan vi få tilbake dette. Vær så snill. Dette engasjerte i iallfall de unge damene den gangen. 
  
Thor Otto: Jeg synes det er bra at vi tar opp medlemmer på årsmøtet. Da er det jo en god og 
lang innføringsperiode før opptak. 
  

 
 



Referat fra julemøte 12. desember 2014 
  
Møtested:  Borregaard golfklubb 
Program:   Julebord  
Gjester:    
Fødselsdager:    
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:   63.9 % 
Referent:    Per Brevik 

 
Tradisjonen tro ble det også i år arrangert julemøte på Borregaard golfklubbs lokaler på 
Opsund. En hyggelig velkomst med varm gløgg og presidenten i full mundur. Spesielt artig 
juleslips!  
 
Nytt av året var salget av bonger til ekstra drikke, en praktisk og enkel ordning for å slippe 
pengehåndtering under middagen og etterpå. 
 
Som i fjor var bordet meget flott dekket og lukten av julematen hadde allerede spredd seg blant 
de fremmøtte. Dessverre var vi ikke fulltallige, men noen hadde gyldig grunn pga. sykdom og 
andre aktiviteter. 
 
President Tor ønsket alle velkommen til bords og etter noen praktiske saker ga han ordet til 
kveldens toastmaster, Morten Pehrson. Han og festkomitéen hadde gjort en god jobb, selv om 
to av medlemmene i komitéen hadde meldt forfall pga. sykdom. 
 
Praten gikk livlig under middagen og ble avbrutt av en mengde gode historier og selvfølgelig 
noen sanger som "mannskoret" utførte med bravur! 
 
Stein Juliussen presenterte sitt nye styre og komitéledere som i Rotaryåret 2015-16 vil bestå av:
 
President: Stein Juliussen ,  
Innk. President: Ole Enger 
Sekretær:  Hans Erik Pedersen 
Kasserer:  Rune Larsen 
Festkomite:  Per Henrik Eriksen 
 

 
Opplæring og komm.: Per Inge Magnusen  
Medlemsutv. og rekruttering: Ole Kr Laengen 
Samfunnsengasjement: Einar Gundersen 
Fest- og kameratskap: Per H Eriksen 
Internasjonalt arbeid og RF: Øistein Brodal 

      
Etter maten var det kaffe avec og 
kransekake og selvfølgelig salg av 
lodder. Gevinstene var mange og 
varierte, men det var noen som vant 
flere ganger og hadde problemer med 
å få med alt hjem! 
 
Kveldens slipspremie gikk til 
President Tor og Per Frode stakk av 
med prisen for beste historie! 
 
De fleste ble hentet ved ellevetiden, 
men noen hadde låst ytterdøren så vi 
så for oss en natt blant middagsrester 

og kransekake, men heldigvis dukket Ugo opp med nøkkel!  
En minnerik og hyggelig kveld, takk til festkomitéen!  



Referat fra klubbmøte 17. desember 2014  

 
Møtested:  Skjeberg Rådhus 
Program:  Fattigdom i Østfold v/ Marte Breivold 
Gjester:  Anne Mari Kjuus  
Fødselsdager: 
Møtt i andre klubber: 
Til stede:  81.1 % 
Referent:  Thor Otto Trapness 

 

Presidenten åpnet med å takke Festkomiteen for utmerket julebord. 

Han refererte deretter julekort fra Wales. Det purres på deltager til Ryla. 

Martin Unneberg er klarert. Spørsmål fra Kolbotn angående yrkesskole 

på Sri Lanka. Gunnar Roen fikk ordet og informerte om cellegiftbehandling 

og Rotarymøte i Spania hvor timeglasset er mer aktuelt enn klokka. 

Juletakk fra Borgen Sykehjem. 

 

Så over til kveldens program: 

Marte Breivold hadde med seg assistanse 

fra Ann-Helen Tangen, og jeg starter 

med å spørre: Änglar finns dom? Og 

svaret er: Ja, de var hos oss den kvelden. 

Det ble et sterkt møte. 

 

«Sammen for Østfold» kaller jentene 

«firmaet sitt». De startet i 2012. Har altså 

holdt på i to år. De var 5 jenter som ville gi 

noe.  Nå er de 18 fra hele Østfold. 20 

hjelpere som samler klær, ikke til de 

fattige, men til økonomisk vanskeligstilte. Hovedsakelig mat og klær. Hjelperne har ingen 

lønn, men arbeider eller studerer ved siden av hjelpearbeidet. Personvern er viktig. Man 

opererer med taushetserklæring. Det er intet samarbeid med det offentlige. Det finnes noen 

engangssøkende mens andre er der hele året. De har nærkontakt med Varmestua og 

Gatemagasinet. Man er politisk og religiøst nøytrale, og har ikke noe engasjement utover 

Østfolds grenser. Det er få nye landsmenn blant de trengende. De går til sine egne og søker 

hjelp. 

 

«Firmaet» etterlyser besteforeldre til alle de barn som ikke har sine i samme 

landsdel, så bare meld dere på! Det samme gjelder leksehjelp. På spørsmål fra salen om 

tiltakene har blitt forsøkt utnyttet kunne damene bekrefte at det hadde forekommet, men ikke 

i vesentlig grad. Det ble litt debatt om hvordan man best kan få informert folk om aktivitetene, 

og der er selvsagt nettsidene viktige. De mangler lokale til lagring og oppbevaring, men sånt 

koster. Marte og Ann-Helen gjorde et uutslettelig inntrykk på klubben, og vi hadde alle et 

innbitt ønske om å bistå dem på et eller annet vis. 

En verdig avslutning på året i Skjeberg Rotaryklubb! 



 

Sistesia 
 
100 % fremmøte i desember 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Statistikken 

    
 
 

 
 
 

 
 

Månedsbrevkomitéen ønsker alle en 
Riktig God Jul 

Og 
Et Godt Nytt År! 

 

 
 
 

 
 
 

 

Kai Brandstorp Hans E Pedersen 

Per Brevik Morten Pehrsen 

Per H Eriksen Thor O Trapness 

Øivind Kjølberg Kåre Vastveit 

Ole Kr. Laengen Tor Ørseng 

Tor Lystad  

3/12 12/12 17/12 Snitt 

48,6 63,9 81,1 60,7 

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

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


