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05.01.16  Året som gikk i bilder v/Pål Bjerketvedt 
 
En velfylt sal på Hotel Refsnes Gods denne tirsdagskvelden. Store forventninger i salen. Foruten godt 
oppmøte fra medlemmene var Jens Kristian Knutsen og Jens Ragnar Jensen to reflektanter til stede. Jens 
Kristian Knutsen gav en kort presentasjon av seg selv. Er eier og daglig leder for Sikring og Merking. Bor 
på Jeløy og er opprinnelig mossing. I tillegg var Rikke Mollatt og Nina Nestås Vogt til stede. Møte er 
åpent for ledsagere.  
Det var ingen fødselsdager annonsert. Av Rotary saker ble det etterlyst nye internasjonale prosjekter.  
Tradisjonen tro er det Pål Bjerketvedt som har sin årlige gjennomgang av året som har gått. Det er fjerde 
året på rad han besøker klubben med oppsummering av nyhetsåret.  
Han hadde en kort innledning om Norsk Telegram Byrå der han er leder. NTB er 150 år i år. Har til 
sammen 130 journalister omsetter for 1⁄2 milliard kroner. Byrået produserer 250-300 nyhetsartikler i 
døgnet. Journalister arbeider i forskjellige tidssoner slik at nyhetsbilde kan dekkes hele døgnet.  
Pål var innom en rekke nyhetssaker stikkordsmessig som følger;  
Bruprosjekt i Moss. Kommune sammenslåing. Air Baltic alkohol. Telenor-Vimpelcom, korrupsjon. CV 
juks. Medlemsjuks katolske kirken. Trude Bergens ordfører på tur, korrupsjon? Tidenes error i NAV med 
data skandale. De grønne i Oslo bil fritt innen for ring 1. Trafikk i Moss. Fontenen i Moss. Terror i Paris. 
Kronprinsen på bøljan blå med venner. Kjos Norwegian. Fly ulykker Russland Sinai. Rygge flysete avgift. 
Nobel komiteen Lundestad /Jagland. Språkrådet. Mullar Krekar. Per Sandberg. Nasjonal front Paris. 
Sverige demokratene. Cuba.Trumph. Fotball Platter korrupsjon. Justisminister film. Flyktning krisen.  
Som alltid svært god resistert og morsomt engasjerende tilbakeblikk på året som gikk. Vanskelig for en 
referent å gjengi den gode og humoristiske utførelsen. Må oppleves.  
Presidenten takket på vegne av klubben og ønsket Pål velkommen tilbake neste år.  
 
Referent Halldor Matre Skålnes  
 
12.01.16  Ego 1 v/Widar Salbuvik 
 Widar hadde sine første barneår på Træna i Nordland, men vokste opp på Halmstad i Rygge og tok 
examen artium på Moss Gymnas. Deretter gikk turen til studier på Norges Handelshøyskole i Bergen i 
årene 1978 – 82/83. Giftet seg med Gunn i 1980, de har 3 barn sammen. De overtok Hotell Refsnes Gods i 
1998, hotellet har nå ca. 40 arbeidstakere. 
 Widar er engasjert i en lang rekke styrer, både  som styremedlem, medlem i bedriftsforsamlinger 
og representantskap, og er styreleder i flere. Ca. 25 % av arbeidstiden brukes på bedrifter og foretak lokalt. 
Han er også nåværende leder i Moss Industri- og næringsforening, i 5 % stilling ! 
 Han har eierandeler i en betydelig eiendomsportefølje, spesielt i Møllebyen og Moss sentrum. De 
fleste næringsbyggene er fulltegnet med leietakere, og han arbeider målbevisst for å få mer ”liv” i 
sentrum. Han reddet Møllebyen fra rivning i 1998, og her holder  flere aktive bedrifter  til. Widar er 
opptatt av langsiktighet i investeringene, slik at nye bedrifter kan komme til og de etablerte kan vokse 
videre. God samfunnsutvikling og godt privat-offentlig samarbeide gavner byen og innbyggerne. Han er 
opptatt av byens omdømme, og at vi har en jobb å gjøre for å fremme og heve det, her må det god 
markedsføring til. 
 Videre ivrer han for kunst i det offentlige rom, og alle som har besøkt Refsnes Gods kan ikke annet 
enn å bli imponert over den kunstsamlingen ekteparet Salbuvik har samlet der. Av andre interesser nevnte 
han: Stiftelsen Norsk Kulturarv/Olavsrosa, antibiotikaresistens, Statens Bymiljøpris, Styrelederskolen 
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(som driver på RG), Nordområdene, innovasjon og nyskapning i næringslivet, Argentum Centre for 
private Equity at NHH. 
 Vi satt igjen med inntrykket av at han er en person med mange interesser og ideer som han har 
kapasitet til å omsette i praksis, og en person som Moss by har mye å takke for. 
/LT 
 
19.01.16 Flyktningemottaket i Råde v/Rene Rafshol 
Presidenten ønsket velkommen og tente lys for fred og vennskap. Det var mange fremmøtte Rotarianere 
og 1 reflektant. Presidenten redegjorde for Rotarysaker og en fødselsdag. 
Kveldens tema var: Ankomstsenter Østfold (Flyktningmottaket i Råde). 
Foredragsholder: Ordfører Renè Rafshol, Råde kommune. 
Kort resymè:  
Historikk:  25.09.2015: UDI ringer rådmannen og foreslår å etablere flyktingmottak i tidligere  

	 	   Smartkjøps lokaler i Råde 
  16.10.2015: Mottaket åpnes, klart til å ta imot ca. 1000 flyktninger. 
 

Oppbygging/gjennomføring av mottaket:  
• Inngang med egenregistrering på 13 språk 
• Detektoravdeling 
• Klær: Medbrakte klær ble frosset (desinfisert), nye klær, skotøy og sengetøy ble utlevert. 
• Politiets Utlendingskontor gjennomførte intervjuer (6 timers) 
• Godkjente søknader medførte overføring til teltleiren: 720 i telt, 280 ved veggene 
• Helseundersøkelse: Skanning for tuberkolose 

Vaksinering 
• Måltider: Havregrøt, suppe, bagetter og middag. Matpakker til dem som ikke var i 

 teltleir.  
Deltakere: 
Frivillige hjelpere: Røde Kors 
PST 
NOAS 
Godt samarbeid med offentlige tjenester, mottak, og helsevesen i Østfold. 
Ordfører Renè Rafshol redegjorde for erfaringene så langt og svarte på diverse spørsmål fra et interessert 
publikum. 
EvU 
 
26.01.16 Vision for all v/Cecilie Schønfeldt  
Presidenten åpnet møtet med tenning av ett lys og ønske om fred og vennskap. 
Første post på aftenens program var opptak av et nytt medlem, Jens Ragnar Jensen.  
Jens Ragnar er utdannet Bioingeniør og ansatt som administrerende direktør i ROCHE DIAGNOSTICS 
NORGE AS.  Han er født i 1954 i Rakkestad, er gift og har fire barn.  Bjørn Gahre fikk ham interessert i 
Rotary for en tid tilbake, og etter en periode som reflektant, ønsket han nå å bli tatt opp som medlem med 
Bjørn som fadder.  Bjørn var imidlertid forhindret fra å delta på kveldens møte, og Cecilie Schønfeldt var 
hans stedfortreder («visefadder»). 
 
Kveldens tema var: Vision For All («VFA») med undertittel Turen til Kambodsja, høsten 2015. 
Foredragsholder: Cecilie Schønfeldt. 
Cecilie redegjorde for VFA og dets prosjekter.  VFA er en humanitær organisasjon dannet av norske 
optikere som hjelper de aller fattigste i utviklingsland med synsundersøkelser og briller innsamlet i Norge. 
Mellom 1.600-2.000 briller bringes ut pr. reise.  I tillegg kjøpes det briller til dem som de medbrakte 
brillene ikke passer.  



VFA ønsker med sitt arbeid å inspirere til et aktivt solidarisk engasjement – nasjonalt ved å samle inn 
penger og brukte briller,  - internasjonalt ved bistandsreiser i fattige land. En stor og viktig del av VFA`s 
arbeid er å knytte kontakter, skape tette nettverk og bygge broer av vennskap. Sammen kan det skape et 
internasjonalt engasjement for menneskers likeverd. 
For første gang i historien arrangerte VFA Norge en prosjektreise til Kambodsja. En gruppe på 5, hvorav 4 
optikere, reiste av gårde 26. oktober. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Impact Norge 
(Syvendedags adventistene) som tok kontakt med VFA i sakens anledning.  Cecilies mann deltok som 
prosjektleder. 
I Kambodsja ble all hjelp gitt i samarbeid med The Lake Clinic - Cambodia som er en ikke-statlig 
organisasjon.  Klinikken yter medisinsk hjelp og tilbyr helseutdanning til befolkningen i landsbyer og 
lokalsamfunn i fjerntliggende og isolerte regioner i The Tonle Sap Lake area.  Innsjøen ligger 15 km syd 
for byen Siem Reap.  Innsjøen er den største ferskvannssjøen i sydøst Asia. I den sydlige delen av Siem 
Reap ligger den berømte “flytende byen” Chong Khneas. 
Fire provinser omgir The Tonle Sap Lake og mer enn tre millioner mennesker bor der.  Ca. 90% av disse 
har fiske og jordbruk som inntektskilde. 
På denne reisen ble det delt ut ca. 1.000 briller og ca. 1.000 solbriller. Cecilie viste diverse bilder fra 
reisen og arbeidet som ble utført, og hun understreket at det er vanskelig å formidle den takknemligheten 
som mottakerne viste. 
 
Etter en runde med spørsmål og svar, ble møtet avrundet kl. 21:05. 
/pbw 


