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Kjære Rotary-venner 
 
2 måneder er allerede gått av det nye Rotaryåret 
2014-2015. 
I sommerens hete har vi klart å ha 1 styremøte, 
og jeg har deltatt på 3 komitemøter.  De andre 
komiteene er forhåpentligvis i gang med sine 
oppgaver. 
 
Møtene og møtenes innhold er for meg noe av 
det viktigste. Komiteen som planlegger 
møteprogrammet er som i tidligere år i trygge 
hender. De arbeider på spreng og sprudler av 
forslag og ideer. Vi må i den sammenheng ikke 
glemme klubbens indre liv. Det i sammen med 
gode programmer samler oss og gjør klubben til 
det gode sted å være for oss alle. 
 
Det må også nevnes at vi har fått klarsignal for 
atter et boksalg. Det gleder meg mye, fordi disse 
dagene både samler og engasjerer oss. 
Vi må i denne sammenheng ikke glemme Rotary. 
Årets RI - President Gary C.¨K. King har i år valgt 
temaet: ”Light up Rotary”.  Mitt mål er også å 
gjøre Rotary mer synlig for de utenfor vår 
organisasjon.  Da særlig i vårt nærmiljø. Kanskje 
kan det skape interesse og samtidig gi oss nye 
medlemmer.  Mitt mål er 2 nye medlemmer i år.  
Stå på alle sammen! 
 
Vi må fortsatt jobbe med ”Water for life” til inntekt 
for Polio. Vil skal fortsette med våre faste lokale 
engasjement som tidligere. 
 
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: 
03.9 Besøk på Borregaard Fabrikker 

10.9 Ikke fastsatt 

17.9 Ikke fastsatt 

24.9 Ikke fastsatt 
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Referat fra klubbmøte 30. juli 2014 
 
Møtested: "Garasjen" hos Jens og Anna Grønnerød    
Program:  Ferieminner    
Gjester:   
Fødselsdag: Rolf J Strand 4/7, Per Halvorsen11/7, Ivar Haug 23/7 

(70 år) og Roger Johannessen 16/7 
Møtt i andre klubber:  
Tilstede:  55,6 % 
Referent:   Jan W Damsleth 

 
Gutta benker seg i den hyggelige «snekkerbua» til Jens og Anna. Bordene er dekket med duk og det 
serveres kaffe og kringle. Dette er det første møtet etter ferien og presidenten åpner med å ønske alle 
velkommen til et møte der temaet er «Ferieminner». 
 
Presidenten innleder med at han har badet hele seks ganger og har i tillegg blitt skipper på egen båt. 
Har også vært på Beitostølen og er særdeles fornøyd med sommeren. 
 

Per L. Var ikke like happy med sommeren, da gullbryllups feiring 11/7 
endte med tre dagers sykehusopphold i Stockholm med slanger 
intravenøst, «her og der». Diverse legebesøk og utsikt til helikopter taket, 
samt bokstav kombinasjon i en sammenheng som ikke var til å huske: 
CPR-GPS-ADHD eller noe slikt!? Men det ser ut til at dette endte bra, til 
slutt! 
 

Jens på Blefjell fikk juling av to veps. Å bli 
stukket i både nese og røv er ikke gøy 
konkluderte Jens, men er allikevel særdeles 
fornøyd med 50 sekker ved. Hjemme ble det 
fart i energikablene til hus og grisefjøs da lynet 
traff et skogholt rett ved. Tilløp til brann i skogen 
og utkopling, samt demolering av kabler gikk 
egentlig greit mente Jens. Skader i grisefjøs blir 
nok ca. 60 tusen kroner. Jens sluttet seg til det 
faktum at sommeren er fantastisk, selv om 
kornet er litt «magert». 
 
 

Einar valgte å ta sin velfortjente middagslur, selv om kona var kjørt til akutt 
mottaket pga. vepsestikk i halsen, etter å ha drukket ingefærøl med 
protein fra individ med brodd i gul og sort drakt. At kona kom hjem etter 
behandling med noen velrettede mindre pene gloser er noe jeg må ta på 
min kappe mente Einar, som forøvrig og på tross av hendelsen mener 
sommeren er flott. 
 
Per Chr har begynt som arbeidsgiver for bier i egen kube. Dette er 
fascinerende, mente han og honning blir det også. En reise «tilbake» på 
gamle tomter i Spania, plantes det nå vakre appelsinlunder der det 
egentlig var planlagt «turist-kuber». En positiv side med bygge-kollapsen i 
Spania mener Per Chr. (Alle nikket, og var enig i det) 
 
  



Per B. har kjøpt ny komfyr på «nett» og den gamle har reist på ferie til datterens hytte. Bestiller man på 
nett, hjem til egen dør og inn i huset må sjåførene kunne gå i vernesko. Det er jo en viktig sikkerhet, 
derfor kom sjåførene i joggesko!? Varebilen kom omsider med en tung kasse og etter diverse forsøk på 
og forsere trapp og dører endte komfyren til slutt der komfyrer bruker å være. Sjåførene som hadde 
språkproblemer og manglet erfaring på varehåndtering, tok med seg emballasje men satte igjen sin 
sekketralle. Kanskje i påvente av at Per skulle bestille ny fryser eller kjøleskap i nær framtid. Det gikk jo 
greit til slutt, medgir Per som stolt komfyr-eier.               

 
Jan W... fortalte om sin sommer som «handelsmann». Pga. «hjemme-sommer» 
valgte undertegnede å selge «ting» på Finn som det heter. Ca. 40 objekter fra 
loft og garasjer ble lagt ut på nettet og salget har gått strykende. Etter 
overraskende kort tid ble ting byttet til «klingene mynt». Sommeren i år ble ikke 
bare sol og bading men mer om verdiskapning fortalte Jan W... meget blid. 
 
Jens H... kunne fortelle at bade-temperaturen i Skjeberg-kilen nå er 26 grader 
Celsius. NB! plussgrader!   
 
 

Herleik, slo den rekorden med glans og kunne fortelle at termometeret på grillen før den ble startet 
viste 100 grader. Også han mente sommeren har vært bra. 
 

Thor Ø. kunne fortelle om bryllup i Tyskland, med Rat haus besøk, kirke besøk 
og hyggelig fest. Mørk dress og 35 grader er ikke for pyser mente Thor. Han 
traff også et hyggelig par fra Norge og har erfaring med godt vær i sommer. 
 

Thor Otto forteller om et tragisk «drop» på et isbelagt 
tjern i Numedal (hvor han har hytte) under krigen. Bror 
til Wickstrøm Nilsen (gullsmed-butikk i Sarpsborg) ble 
sluppet fra lavtgående alliert fly. Fallskjermen foldet 
seg ikke ut og milorg mannen falt i stor fart ned på et 
islagt vann og døde. Kraftig vind i fall-skjermen slepte 
han over isen til skogkanten der han ble funnet og 
skjult/gjemt. Etter frigjøringen var det en stor 
begravelse. 

 
 

Jørgen W. minner om bok til Marys Venner og Helleskil-festivalen på Kirkøya 
førstkommende lørdag kl. 1500. Han inviterer gutta som mannskap i hans båt til 
å besøke dette familie arrangementet. 
 
Presidenten takker for frammøtet og takk til Jens for lån av lokale. 
Neste møte er hos: Stamsaas Fritid på Tunejordet, Velkommen dit!      

 
        
  
  



Referat fra klubbmøte 6. august 2014 
 
Møtested: Stamsaas Fritid 
Program: Bedriftsbesøk  
Gjester:   
Fødselsdag:  Per Henrik Eriksen 2/8  
Møtt i andre klubber:  
Tilstede: 52,6 % 
Referent: Jan Willy Damsleth 
 
 
En varm kveld, men «gutta» trosser finværet og benker seg på framsatte stoler i salgshallen hos 
Stamsaas Fritid, på Tunejordet. 
 
Presidenten åpner som sedvanlig og gratulerer Per Henrik E. med fødselsdag 2.8.   

 
Daglig leder for bedriften; Morten Alex Myhre (Skjeberg) ønsker 
velkommen til omvisning i bedriften. Han er selv ny i bransjen, 
men har testet bo bil på tur på Vestlandet og kom hjem med 
mange minner og «uten varige men». 
Først litt om bedriften, som snart er 100 år. Familien Erichsen 
begynner i 2001 og selge bo-biler! (Ikke campingbiler, nei!) I 2006 
blir Stamsaas Fritid et selvstendig selskap for salg og service av 
bo-biler til hele landet. 
Vi leverer «glede og fritid» til folk med alle mulige interesser. Med 
bo-bil kan man bo godt hele året. Det er varme, dusj, wc og 
kjøleskap mm i vognene. Noe har også klimaanlegg. Morten 
kunne fortelle at det er ca. 40 tusen bo-biler i Norge. 
I år har vi solgt langt mer enn forventet, kanskje pga. det fine 
været og vi har til tider hatt enkelte utfordringer. Bla har vi satt ut 
utleiedelen til et eget selskap vi samarbeider med. Det sparer våre 
ansatte for mye arbeid, og bedrer vår service evne. God service er 
ikke bare viktig for oss, men viktig for kunden. Vi har lagt opp 
kundehåndteringen slik at kunden har en person og forholde seg 
til og ikke mellom ulike personer. 
Innkjøp fra fire forskjellige bo bil fabrikker og kanskje hundre 

forskjellige modeller er en utfordring. Her gjelder det å tenke mote og trender når det gjelder 
fargevalg på interiøret. To av Stamsaas leverandører er i Frankrike og to er i Tyskland. 
En statistikk er at bo bil i snitt blir benyttet 77 dager i året, men det betyr vel kanskje at noen bor 
fast i bilen. Nye Bo biler er støysvake, komfortable og service er over hele Europa. Derfor mener 
Morten at Fiat er et smart valg av chassis, selv om noen misliker framhjulstrekk. 
Vi fikk hilse på Erik Nesje (gårdbruker fra Jeløya) som driver utleie virksomheten som 
«attåtnæring»? Eller er det omvendt? 
Før vi presenteres for kringle, fyrstekake, kaffe og Cola fikk vi se en ung mann med navn Øyvind 
Johansen som har vært ansatt i hele 37 år..! Øyvind er driftssjef og en kunnskapskilde i huset. 
 
Så er det å vandre rundt i den flotte salgshallen og kikke inn i bo bil skapningene som etter min 
oppfatning er rene luxus boligene. Skinn-sofa som i den fineste luxus-biler. Vegger i hard-wood, 
beslag i flott design, down light og up light og hit light og dit light! Fantastisk flott. Vi var alle 
imponert over hva vi fikk beskuet. 
Presidenten takker på overtid for besøket og overrekker en hemmelig pose til daglig leder Morten. 
 
 
 



Referat fra klubbmøte 13. august 2014 
 
Møtested: Skjeberg Historielags møtelokale. 
Program: Foreldre engasjement i skolen.  

“Trivsel og aktivitet i skolegården”  
Gjester: Joachim Wallentin. ( foredragsholder).  
Fødselsdag:  
Møtt i andre klubber:  
Tilstede: 69,4 % 
Referent: Jens B Grønnerød 
 

 Presidenten åpnet møtet med en hilsen fra Past President Lasse, som er på ferie i Østerrike. 

 
Han refererte et brev fra Dist. Guvernøren om et lotteri til inntekt for Polio pluss. Premien er et 
maleri av kunstneren: Art Ranger, verdi 75.000. 

  
Kveldens foredragsholder Joachim Wallentin fikk så ordet. 
Han er leder i SFO ved Hafslund Skole. Skolen som er Sarpsborgs 
3.største med tilsammen 780 elever, som er 12 % av alle elever i 
Sarpsborg. Han påpekte at skolen lå “feilplassert” med sterk trafikk vei 
ved og rundt skolen, de arbeidet med å øke trafikksikkerheten. 
At skolen og utearealer var preget av dårlig vedlikehold, viste han oss 
med en rekke bilder fra skolegården og arealet rundt. 
De startet arbeidet med kartlegging av behov, i samarbeid med elevråd 
og lærere under mottoet “Trivsel og Sikkerhet”. Ved hjelp av dugnad fra 
foreldrene, økonomiske bidrag fra bedrifter i nærmiljøet, tippemidler og 
nærmiljøfond, pluss noe fra kommunen var det imponerende det de 
hadde fått til. Men fortsatt står en del prosjekter igjen som de arbeider 
med å realisere. 
 

Det var trist og høre at de var plaget av hærverk på kveldstid og i helgene, slik at de måtte ha 
vakthold og hjelp av politi. 
Vi var fulle av beundring for det dugnadsarbeidet disse ildsjelene har lagt ned, og ønsker dem 
lykke til videre. 
 
Et hjertesukk fra foredragsholderen, han håpet flere foreldre møtte opp dugnadene. 
Tilslutt et hjertesukk fra undertegnede, kommunens vedlikehold er under enhver kritikk. 

  
 



Referat fra klubbmøte 20. august 2014 
 
Møtested:    Rådhuset 
Program:    Senior/ego v/Per Brevik 
Gjester:    Ingen 
Tilstede:    84,2 % 
Møtt i andre klubber:  Ingen 
Fødselsdager:   Steinar og Kai 
Referent:    Jim Johansen 

 
Presidenten refererte hilsninger fra Rotary club of Welshpool. Om boksalget var det intet 

nytt. Årets distriktskonferanse er på Quality Hotell Sarpsborg. 

Per startet med å vise et ungdomsbilde i karikatur utført av 

Einarson, sikkert på Sarpsborg torg. Han vokste opp på 

Greåker i et hus bak Esso stasjonen og i nærheten av Høla. 

Vi fikk se noen gamle bilder fra Greåker. I "hovedgata" var 

det mange ulike butikker og de hadde eget postkontor og 

politi. Per har en bror Jan Christian, født 1965 og en søster, 

Torill født 1952. Hans far døde i 1969 kun 46 år gammel. 

Utdanning. 7 år på gamle Greåker folkeskole, Valaskjold 

realskole 1960-62, så 3 år på reallinjen ved Sarpsborg 

Gymnas, 3 år ved Østfold tekniske skole 1966-69. 

Militærtjenesten foregikk på Sessvollmoen og senere overført 

til HV. 

Under en klassetur på ØTS i 1968 til Eindhoven i Holland og besøk på Philips Fabrikker 

fikk klassen demonstrert "stereolyd" i et stort auditorium der lyden kom fra en liten 

"walkman" og ut på et kjempestort lydanlegg.  

På en tur til Ohio, USA, der han skulle lære om ATM, dvs. minibank, ble det også tid til et 

Rotarymøte og en tur til Niagara Falls på grensen til Canada. Avslutningen på kurset var 

en middag på "Bear Creek" der det viste seg at det var slipsforbud. Noe som resulterte at 

en av instruktørene fikk klippet av slipset som deretter ble hengt opp i taket sammen med 

sikkert flere hundre andre. 

Kathleen og Per bygde hus i Løkenveien og flyttet inn i november 1975. Her hadde han 

kontor for Philips i noen år og hadde alle forretningsbankene i Østfold som kunde. Etter 

hvert ble det faktureringsmaskiner og kontoret flyttet til Fredrikstad sammen med firma 

Erik Moberg. 

Karriere: Standard Telefon og Kabel 1971-72, FFI Kjeller 1972-75, Philips Datasystemer 

– serviceingeniør 1975-84 Borg vg. skole 1984-2010. 

Fritiden tilbringes på Kungsvik Camping og i egen leilighet på Tenerife. 

   



Referat fra klubbmøte 27. august 2014 

 

Møtested:    Rådhuset 

Program:    Fra avfall til ressurs v/ Margrethe Mangen 

Gjester:     

Tilstede:    69,4 % 

Møtt i andre klubber:  Kai B og Jan Willy hos Åge Bjor Tune RK 

Fødselsdager:   Steinar Kjuus og Kai Brandstorp 24/8 

Referent:    Thor Otto Trapness 

 

 

President Tor L. ønsket velkommen og hadde en hastesak: Seminar om medlemsutvikling 2014. 

Torsdag 4.september Miranda selskapslokaler kl.17.30 i Rakkestad. 

Lørdag 20. og søndag 21.september 2014 inviteres til Distriktskonferansen 2014 for Distrikt 2260 

i Quality Hotel & Resort Sarpsborg. Start kl.8.00 

 

Deretter fikk Margrethe Mangen slippe til. Hun startet med å 

invitere til spørsmål og avbrytelser, tross advarsler fra salen. 

Dermed var hun i gang, og vi fikk en sjarmerende og grundig 

presentasjon av en virksomhet de færreste av oss hadde 

kjennskap til. Norsk Gjenvinning AS-ledende på gjenvinning og 

miljøtjenester. Eierforhold: N.G. Norge AS eies av det 

skandinaviske investeringsselskapet Altor Equity Partners 

Virksomhetsområder: Avfallshåndtering-Sikker makulering og 

destruksjon-Gjenvinning av metall-Industriservice-Farlig avfall-

Riving og miljøsanering-Offshore-Renovasjon. 

 

Nøkkeltall: 

Antall ansatte:1220 - Omsetning NOK. 3.75 milliarder. Årlig behandles 1.7 millioner tonn avfall. 

Antall kunder: 40.000. Markedsandeler: 25-30 % 

Forretningside: N.G. skaper verdier og et bedre miljø gjennom å utføre gjenvinning og miljø-

tjenester for offentlig og privat sektor. 

 

Visjon: Avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblemer. 

 

Misjon: Være bransjens mest kundeorienterte, effektive og lønnsomme aktør. 

Grønt Ansvar er et system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering. 

Groruddalen Miljøpark er landets største gjenvinningsanlegg med 320.000 tonn avfall pr.år. 

Brensel 80.000 tonn årlig gir 200.000 MWh. Nok til 13.000 boliger. 

 

For å dekke det vesentligste av Mangens informasjon og ikke minst en promille av klubbens 

kommentarer, ville jeg trengt å få hele månedsbrevet alene. 

 



 

Sistesia 
 
100 % fremmøte i juli og august 

 
 
 
 
 
 

 
 
Statistikken 

    
 
 

 
 
 

 
 

I disse streike-skoletider……. 
 

 
 

 

Per Brevik Tor Lystad 

Jan Willy Damsleth Per Løkkevik 

Øivind Kjølberg Thor Otto Trapness 

Ole Kr. Laengen Jørgen Winsvold 

30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 Snitt 

55,6 52,6 69,4 84,2 69,4 62,6 

Juli-Aug.      

62,6      


