DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB
MÅNEDSBREV SEPTEMBER 2011

Kronikk
I fortsettelsen av Drammen Syd RC kontakt med vennskapsklubben Kieler Førde RC blir det
arrangert en fellestur etter mønster av tidligere arrangementer. Hensikten er å fornye gamle
vennskap og knytte nye samtidig som at en nyter en reise i vakre omgivelser, god mat og vin
til sjøpriser om bord på Color Magic tur/retur Kiel.
Våre venner i Kiel kommer med båten til Oslo. Et hyggelig program vil bli ordnet for dem i
de timer båten ligger i Oslo. Så går vi om bord til mingling, fellesforedrag og annen hygge
utover ettermiddagen og kvelden.
Neste dag i Kiel vil det bli laget et program for oss av våre tyske venner, vi tar farvel med
vennene og nyter en hyggelig tilbakereise. Tidspunktet er valgt, 11. – 13. februar 2012, fordi
det passer inn i klubbenes øvrige programmer.
Meld på dere selv og de dere gjerne vil ha med dere snarest til Knut Knudsen. Alle
opplysninger, program og priser vil dere finne på vår hjemmeside.
Husk enhver rotaryklubb med respekt for seg selv har en eller flere vennskapsklubber. Hva
det gir oss er opp til oss alle.

For Knut Knutsen
v/KGO

Referater
Referat, intercitymøte 8. september 2011
President Dalheim ønsket velkommen og presenterte tidl. brigader, senere ansatt i
Kreditkassen Arne Pran. Pran ønsket ikke å kalle sin tale for et foredrag, men for en
refleksjon over emnet etikk og etikk i rotary. Han begynte med å drøfte hva etikk er, hvor
begrepet kommer fra og hva som ligger i begrepet etikk. Rotarys motto og 4 spørsmålsprøven
og i de senere år er yrkeskodeks for rotarianere. Disse regler er ikke troskapseder, men
retnigsgivende for vårt virke.
Pran syntes litt betenkt over samfunnsutviklingen, aksept for skattesnyteri, økonomisk
triksekultur og negativ holdning til varslere. Egne holdninger har sprunget ut fra en sterk
interesse for lederskap og utvikling av medarbeidere. Som pensjonist har Pran virket som
sosial støttekontakt i Oslo kommune.
Det som styrer et menneske er 80% følelser og 20% rasjonalitet. Alle bør ha en forutsigelig og
redelig adferd overfor andre mennesker, og en utstrakt hånd til medmennesker. Arne Pran
hadde tatt initiativ til at hans rotaryklubb hadde sendt et skarpt brev til verdenspresidenten
med ønske om at det straks måtte sendes midler til å avhjelpe hungersnøden i Somalia. Som
avslutning leste Arne Pran et selvskrevet dikt.

Etter en kort pause ble det anledning til spørsmål og kommentarer. Stikkord var skolens og
foreldrenes ansvar, bekymring av hva den tekniske utvikling gjør mulig, sosiale medier,
voldsvideo, felles regler i et multietnisk samfunn, folkeskikk, den stressede hverdag i en og
toinntektsfamiliene i dag. Rotary som organisasjon har gode regler, men hva gjør den enkelte
rotarianer i en gitt situasjon? En meget tankevekkende kveld.

Ref: KGO

Referat, rotarymøte 13. september 2011
Kveldens møte var Årsmøte, som ble ledet av presidenten.
Årsberetning og regnskap var lagt ut på klubbens hjemmesider og ble godkjent uten
vesentlige kommentarer med akklamasjon. Økonomien i klubben er rimelig god – posten
”eiendeler” er på ca kr 200.000.Budsjettet for Rotaryåret 2011/2012 er satt opp i nær balanse (-kr 800.-).
Ref: Johan Ek

Referat, rotarymøte 20. september 2011
Presidenten åpnet møtet. Knut Knutsen orienterte om tur med Kielefergen Color Line, og
samvær med medlemmer av vår tyske vennskapsklubb Kieler Førde om bord på fergen på
nyåret.2012. Etter kveldens 3-min presenterte programkomiteens formann, TrygveRognan, to
av våre medlemmer; avdelingsoverlege Tor Erik Gudmundsen og teknisk direktør Svend Erik
Rocke. De hadde ansvaret for aftenens hovedprogrampost, yrkesforum, som omhandlet deres
yrker i fortid, nåtid og fremtid. Tor Erik var først ute og fortalte om diagnostikk i gamle
dager, og utviklingen med ultralyd og røntgen. Han fortalte om hvilke forhold legene arbeidet
under i tidligere tider med en liten stab av medarbeidere i forhold til dagens avdelinger med
direktører og underdirektører og papirmøllen med rapportering etc. Han mente at de i hans tid
arbeidet mer effektivt, mer økonomisk og at trivselen på arbeidsplassen var bedre.
Svend Rocke som opprinnelig er elektroingeniør på svakstrøm, og som startet sin karriere på
Tandberg Radiofabrikk leder nå arbeidet med undervannskabel til komponenter og
prosessinstallasjoner på havbunnen i for eksempel Nordsjøen. Han har vært innom en rekke
firma som Norsk Kabelfabrikk, ABB Offshore og General Electrik.
Hans virke er nå administrativt, og han må være tilgjengelig nesten hele døgnet. I hans bransje
hersker amerikanske tilstander med internett-møter på kryss og tvers over hele kloden, og han
er online så vel Kina som med USA. Han spør seg selv om dette stresset er ønskelig og tålelig
over tid.

Ref: Thor Lund-Kristensen

Referat, møte 27. september 2011
President elect Svein Stubberud ledet møtet. 3-min. var ved Ole Jacob Ottesen. Han knyttet
sykdomsforløp i egen familie an til kveldens foredrag.
Psykiater Ingrid Lycke Ellingsen holdt foredrag med tittel ”Krise og katastrofepsykiatri”.
Hun har erfaring fra flere store katastrofer i verden og fra utallige pasienter. Norge har også
opplevd store katastrofer. Hva er forskjellen på en ulykke og en katastrofe?
Kollektive/personlige katastrofer. Hva er en krise? Hva utløser den? Hvordan reagerer en på
krisen? Stressreaksjoner - endret bevissthet - kroppslige reaksjoner – følelsesutbrudd.
Psykisk førstehjelp må/bør alle kunne gi. Katastrofepsykiatri er å forebygge, forutsi, forstå,
kontrollere og behandle, forut for, under og etter en katastrofe. Forskning. Hva med
hjelpearbeidernes reaksjoner? Viktig med debriefing etterpå. Hva kan gjøres? Legge planer,
holde øvelser og vurdere hjelpearbeideres individuelle forutsetninger. Hun mente vi er bedre
til å takle katastrofer nå enn vi var for få år siden.

Ref: KGO

Fødselsdager
Aslaug B. Trondsen – 1. sept. – 66 år
Per L. Andersen – 2. sept. – 81 år
Olav Hagen – 7. sept. – 68 år
Jostein Skree – 7. sept. – 63 år
Jan Thore Nordli – 10. sept. – 58 år
Aasmund Fjeld – 10. sept. – 86 år
Jan Petter Andersen – 17. sept. – 78 år
Knut Strøm Andersen - 23. sept. – 70 år
Johan Thoresen – 25. sept. – 74 år

Frammøte
Det ble på 44,6%.(Intercitymøte trekker som vanlig snittet ned med et fremmøte på 29,2%).
Følgende 9 medl. hadde 100% fremmøte:
Merete Brodtkorb,
Jan-Harald Eikeland,
Arne Fuglum,
Tor Erik Gudmundsen,
Bjørn Frode Hansen,
Knut Knutsen,
Knut Grønvold Olsen,
Trygve Rognan,
Svein Stubberud.

