Månedsbrev mars/april 2009
Til: Rotarymedlemmene i Drammen-Syd
Fra: Svein Stubberud - Kommunikasjonskomiteen
Dato: 3. mai 2009
Kjære Rotary-venner!
Nå er påsken lagt bak oss og våronna er vel godt i gang for de fleste. Selv månedsbrevskriveren har
satt bort skiene – etter Skarverennet sist helg. Neste møte i klubben vår er på Austad gård, nok en
påminner om at vi nå er i den lyse årstid! Noen av oss har vært på Distriktssamling i Lier, og
arbeidet med Distriktskonferansen18.-20. september kan dere nå også lese om i Drammens
Tidende. Peppe fikk to hele sider i søndagsutgaven 19. april.
Hva har så skjedd siden siste månedsbrev?
31. mars hadde Johan Thoresen egoforedrag. Har fått klar beskjed om at disse ikke skal refereres,
men tar sjansen på et par kommentarer likevel: Johan holdt et godt forberedt foredrag om eget liv
(…imponert over hans presise og velformulerte setninger). Sivilingeniøren tok doktorgraden som
senior, jobbet i mange år som bedriftsrådgiver i Habberstad – og er nå sterkt engasjert i prosjektet
Hydrogenveien – som går mellom Stavanger og Oslo, med åpning i Drammen (Kjellstad) 11. mai –
av bl a H K H Kronprins Haakon. Godt å ha fått en profesjonell CO2-fanger i klubben.
7. april hadde vi Møte på broen. 6 av oss fant veien hit – i påskeuken. Nok en gang kom ”den gode
samtalen” i gang – med kaffekopp og tid nok. Peppe var (engasjert) til stede – og medlemmenes
bidrag under Distriktskonferansen var et av temaene.
14. april var en representant for Lovens lange arm,
politistasjonssjef Jan-Erik Strøm tilbake i klubben – nå som
foredragsholder.
Før han fikk komme til, gjengis et par viktige beskjeder:
For å få en oppdatert medlemspresentasjon, ber vi om at de
av medlemmene som ikke er avfotografert, sender et godt
fargebilde til Pål Rosenvinge. Hans epostadresse er: post@viscom.no. Vet at dette gjelder Asbjørn,
undertegnede, Merete, Johan, Per E. L. + sikkert noen til. Dere som vil bytte ut bildet dere har der i
dag – med et nytt og enda bedre, må selvfølgelig gjerne sende inn dette.
Asbjørn fylte for øvrig 60 denne dagen, og hadde lagt 2. del av feiringen til klubben vår. Før
middag med kona… Trygve hadde et 3” om Rotary Foundation – Rotarys hjelpeorganisasjon - som
skal være en naturlig del av vårt Rotary-liv. (Incoming Guvernør Per-Olav Stenseth karakteriserer
den også som Rotarys ryggrad.) Matching Grants er et tiltak under RF, og fungerer som en
innsatsdeling mellom RF og klubb/Distrikt. RF matcher Distriktets prosjektbidrag med 100 %, og
klubbens prosjektbidrag med 50 %. Klarer altså klubben å skaffe kr 10 000.-, blir således prosjektet

støttet med kr 35 000.- totalt. (D 10’/RI 15’).
Hurum Rotary klubb har brukt Matching Grant til et vannrenseprosjekt i Afrika – hvor klubbens
bidrag kunne multipliseres med 3.5. Vann er for øvrig et av Rotarys satsingsområder.
Trygve minnet også om din mulighet til å gi skattefrie bidrag til Rotary Foundation:
Norsk Rotary Forum (NORFO) har lykkes i å få bidrag til RF likestilt med bidrag til andre
organisasjoner hva gjelder skattefrihet til gaver til humanitære formål. I praksis betyr dette at alle
som bidrar med minimum kr 500.- i løpet av et år, får 28 % av beløpet i skattefradrag ved
skatteavregningen. Samtlige Guvernører – som er generalforsamlingen i NORFO – anmoder alle
norske rotarianere om å følge deres eksempel og inngå AvtaleGiro på kr 50.- pr mnd.
Så tilbake til politistasjonssjef Jan-Erik Strøm:
Han kom for å fortelle litt om utviklingen i politiarbeidet i Drammen, si noe om Forebyggende
enhet og komme inn på Politiaksjonen. Han startet like godt med det siste – overtidsnekt i Politiet.
Strøm sa bl a at Politiet nesten er fundert på overtid (noe jeg kan skrive under på med en far som
var politimann). Staten, som motpart, hadde nok trodd at polititjenestemennene ville få økonomiske
problemer med reduserte inntekter, men så langt ser det ut som om omstillingsevnen er stor – de
klarer seg tydeligvis med mindre utbetalt.
Justisminister Storberget er den personifiserte ”fienden”, mer symbolsk må det være, all den tid
lønnsfastsettelse i Staten foregår i et annet departement.
Strøm understreket at det er trygt å bo i Drammen – et viktig budskap til de eldre i byen. Det har
vært noe bråk med Litauere i helgene, men det er vel få pensjonister som frekventerer Henriks kl
0300.. Forebyggende enhet jobber særlig med de som er under 18 år, og består i dag av 7-8
polititjenestemenn. De møter opp på skolene. Politiet i Drammen har for øvrig god oversikt over
det som er av gjengkriminalitet i denne del av Buskerud.
Han fortalte også litt om den Samlokaliserte Nødetaten i ny 6. etasje ved Politihuset.
Brannvesenet er alt på plass, politiet er der fra jun og SiB kommer til slutt – i år. Det er store
forventninger til denne 6. etasjen, men krav til overholdelse av Taushetsplikt er ikke helt i boks:
fortsatt er det vanntette skott (vinduer) mellom de 3 enhetene – men de ser hverandre – og er i
samme etasjen, i samme bygget – med de fordeler det innebærer – ikke minst i forhold til
krisehåndtering.
Til slutt gikk han gjennom en helt spesiell sak som fant sted 13.11. 2007 – da Åssiden vgs fikk inn
en beskjed om et forestående blodbad 14.11. Det ble et dramatisk politidøgn, som landet godt etter
at politiet i USA klarte å komme inn i Utube-serveren – og fant hvem som var avsender av
trusselen. Jan-Erik Strøm avsluttet foredraget med å invitere klubben til et besøk ved den nye
Nødsentralen neste Rotray-år.
18. april var det Distriktssamling på Lierbyen skole. Anne Wenche, Asbjørn, Peppe og
undertegnede var der, og for meg ble det en lærerik Rotaryopplevelse. Nedenfor følger noe av det
jeg bet merke i:
Incoming Guvernør (som har dette arrangementet), Per-Olav Stenseth, snakket litt om 2310-målene

2009/2010: 25 dollar pr medlem pr klubb til RF, 1 nytt medlem i hver klubb (noe som gjør at
medlemstallet i 2310 stiger fra 2460 til 2500 medlemmer; ungdomsfokus; omdømme: PolioPlus,
det yrkesbaserte medlemskapet og Mangfold; og et ønske om mer prosjektarbeid i klubbene. Det
ble minnet om at kun 25 klubber har gitt bidrag til RF i år, 33 (deriblant oss) har ikke gitt noe.
”Vann” er et av Rotarys satsingsområder. Det er 1.2 milliarder mennesker som ikke har tilgang til
vann, 8000 mennesker dør daglig av vannmangel, i Afrika brukes 40 milliarder timer på
vannhenting, og vann er kilde til en rekke konflikter. Fra RI har det gått ut en melding om at ALLE
klubber skal ha minst 1 vannprosjekt i løpet av kommende år. Noe å jobbe med hos oss?
Så litt repetisjon for de eldste i klubben, men nytt for noen av oss:
Tiltaksfondet springer ut fra Distriktets egne midler, og kan dele ut max 25 % av fondets størrelse (i
2310 vil det si om lag 150 000.- kroner). Gir støtte til kortsiktige, mindre prosjekter som ikke
utløser annen støtte (eks siste år: brukte barnebøker til bibliotek i Mexico, informasjonsbrikke om
narkotika, sykkeltur ”Rallarveien” for ungdom med mer)
Rotaract har nå 7000 klubber worldwide med 165 000 medlemmer – 4 i vårt distrikt – bl a i
Drammen. Emilie Jarto fra Victoria Rotaract klubb holdt et engasjert innlegg. Kanskje blir hun
innleder o på vår Distriktskonferanse?
Round Trips er en ungdomsutveksling – long time 1år/ short time 14 dager. I 2310 skal minst 3
klubber være vert hvert år – for ungdom 16 – 20 år gamle. Klubbene SKAL være med på dette når
beskjeden kommer – noe som inntreffer ca hvert 20. år.
Group Study Exchange representerer en mulighet for Unge yrkesutøvere (25-40 år). De må ha
minst 2 års yrkeserfaring, ikke være Rotarymedlemmer eller barn av Rotarymedlemmer, Med gode
engelskkunnskaper, og de må anbefales av en lokal Rotaryklubb.
GSE-turen i 2010 går til Seattle. Avreise mai 2010. 4 uker. Søknadsfrist 1.1. 2010. 4 deltakere.
Turleder: Finn Gomnæs, Bærum Rotary klubb. Reisen betales av RF.
RYLA er lederseminaret for ungdom – 18-24 år. Neste år går dette på Tyriheim/Sundvollen.
Påmeldingsfrist 15.1. 2010.
I forbindelse med Budsjettet for 2009-2010 ble det referert et forslag som kommer opp på
Distriktets årsmøte i Drammen 20. september som innebærer at klubbene vil bli belastet med
deltakeravgift på lovpålagte arrangementer som PETS, Distriktssamlinger m fl – uavhengig av
antall påmeldte. Hadde vi hatt dette nå, ville vår budsjettering rundt Distriktskonferansen ha vært
enklere..
Avslutningsvis var Per-Olav Stenseth inne på vår håndtering av media – og ikke minst medias syn
på oss. En subkultur med fastlåst nettverk, mange er ”past”, med imponerende titler og symboler, og
med et innebygget amerikansk verdisyn. De forteller sjelden at vi er verdens nest største
humanitære organisasjon etter Røde kors. Skal vi få spalteplass, må vi ta utgangspunkt i hva
pressen er interessert i å skrive om – og hvilket budskap har du. (Pål har visstnok funnet ut at av

600 artikler om Rotary i avisene, gjaldt 570 kjedeoverrekkelser. Noe å tenke over…)
21. april var det fellesmøte med Drammen Vest Rotary klubb. Bedriftsbesøk ved MAXBO Lier.
10 fra oss møtte der.
28. april holdt Arne Kildebo et foredrag om ”Besøk hos en urskogs-stamme i Malaysias regnskog”.
på dette møtet hadde vi besøk fra Falkenberg Kattegat RC ved Majvor Sintorn, og fra Geilo RC ved
Jon-Andreas Kolderup. Sistnevnte fortale bl a om klubbens engasjement i Vinterfestivalen for
psykisk syke – på Geilo i uka etter Skarverennet. 500 deltakere m/ledsagere.
Dag Arne brukte sitt ”minutt” til å reklamere litt for et teaterstykke om Per Sivles ”Streik” –
iscenesatt av en teatergruppe Dag Arne er med i…..Søndag 14. juni kl 1800 er det bare å møte opp
på Union Scene!
Anne Wenche kunne fortelle at Johan Baumann kommer til oss 12. mai for å belyse temaet: Kan
Rotary bidra til å gjøre oss til bedre ledere?
Arne K. fikk en god halvtime til å fortelle om en helt spesiell ferietur – foretatt for 16 (?) år siden
sammen med kona. En engelskmann hadde tatt den samme turen før vårt medlem, og han hadde
ennå ikke kommet tilbake. Det var Asli-folket Arne fortale om – en ekte urbefolkning i Malaysias
regnskog – som lever av det de finner i naturen (bær/grønnsaker med mer). 35 varmegrader hver
dag, i et område hvor de har bodd de siste 8 000 årene. Urskogen de besøkte var 110 mill år
gammel. De ville oppleve noe virkelig urørt – og fant det her. Viktig å bevare dette biologiske
mangfoldet – og denne regnskogen er som annen regnskog stadig truet av nedhugging. Det ble et
fint avbrekk dette her, Arne – med en tankevekkende (men kort) diskusjon om Klimakrisen til
slutt. ”Våre barnebarn vil få det tøft hvis vi ikke tar denne klimadebatten på alvor”, var vel eg hans
siste kommentar.
Sees på Austad gård tirsdag 5. mai kl 1830 – med hansker!
Hilsen Svein Stubberud
Leder Kommunikasjonskomiteen

