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VIKTIG MELDING
Handicamp Norway 2012
Behov for assistanse fra klubbmedlemmer
Gode venner i Drammen Syd-Vest Rotary klubb!
Arbeidet med detaljene for Handicamp leiren på Haraldvangen i sommer går sin gode gang.
Vi er nå også kommet så langt at behovet for assistanse fra klubbmedlemmer under
leiroppholdet begynner å bli klarlagt. Det er 100 deltakere + 25 aktivitetsledere.
Dette er en første orientering som senere vil bli fulgt opp av detaljerte bemanningslister.
Lørdag 21. juli trenges 6-8 personer for oppsett av utstyr i fellesrom og
soverom/oppholdsrom, informasjonspermer m.m. til deltakere, merking med deltakernavn på
personlig utstyr osv. Fra kl.0930-1800 avbrutt av lunsj fra 1300-1500
Søndag 22. juli er ankomst dag med henting av deltakere fra Gardermoen (samt 4 fra Rygge).
Transporten organiseres av logistikksjef Svein Stubberud og behovet for medlemsassistanse
kommer han tilbake til. Om kvelden må Blåsalen på forhånd settes i stand til et fellesmøte
som begynner kl. 2000. Til dette trenges 3-4 medlemmer i tidsrommet kl.1800-2200.
Mandag 23. juli er det åpningsseremoni kl.1900 som varer ca 1 ½ time. Her trenges
3-4 medlemmer som fra kl. 1700 til kl.2100 kan bistå med tilrigging og nedrigging av utstyr.
Onsdag 25. juli er det dagstur til Oslo. Det kan være aktuelt med 3-4 personer for bistand.
Fredag 27. juli er det fotballturnering på Haraldvangen. Her kan det være aktuelt med 8-12
personer som bistår.

Lørdag 28.juli er ”Åpen dag” hvor Rotarianere med familie og bekjente anmodes om delta
fra kl. 1400-1730. Kakeservering m.m. foretas av medlemmer av Inner Wheel, men til
tilrigging (fra kl. 1200-1400) og nedrigging fra kl. 1730 trenges bistand fra 4-6 Rotarianere.
Søndag 29.juli er det ”Norsk dag”. Fra kl.1000-1200 trenges 3-4 personer for tilrigging av
utstyr med mer for foredrag/musikk og sang innslag og til opprydding fra 2100-2200. Denne
dag skal et Vikingskip bemannes for et ”angrep” mot leiren. Vikingene ombord og på land vil
i hovedsak rekrutteres fra aktivitetslederne, men det kan trenges 4-6 Rotarianere til dette
kveldsinnslaget, som avsluttes med opprydding fra 2100-2200.
Onsdag 1. august er det dagstur til Vikersundbakken og Koboltgruvene. Det kan være behov
for 3-4 personer som kan bistå.
Lørdag 4. august er avreise dag for deltakerne. Denne dag trenges en ”ryddegjeng” av
6-8 Rotarianere fra kl.0930 til kl.1800 avbrutt av lunsj fra kl. 1300-1500. I tillegg kan det
være behov for assistanse for transport til Gardermoen(Rygge) ved Svein Stubberud.
De øvrige dager, tirsdag 24. juli, torsdag 26. juli, mandag 30. juli, tirsdag 31. juli og
fredag 1. august foregår vanlige aktiviteter, hvor det i utgangspunktet ikke er behov for
klubbmedlemmenes assistanse.
Det vil være fint om medlemmene i Drammen Syd-Vest RK allerede nå vil merke seg de
dager hvor vi trenger personell - assistanse og melde fra til sekretær Hanne Nordgård, mail:
secretary@handicamp.no om muligheten til å delta med bistand og på hvilke dager.
Med vennlig hilsen
Arne Fuglum (tlf. 911 29 730)
Administrator Handicamp 2012

Kronikk
”Ingenting i verden er sterkere enn en idé hvis tid er kommet”
Ordene er Victor Hugo’s, og historien om Rotary kan gjerne stå som et glitrende eksempel
på ordenes sannhet. Fra den første rotaryklubben ble opprettet i Chicago i 1905 har
rotaryidéen spredt seg som en farsott. I dag er mer enn 34 000 rotaryklubber, med 1,2
millioner .medlemmer, i aktivitet over hele verden. Alle med samme idégrunnlag, om enn
med ulik vektlegging av de 4 definerte innsatsområdene, klubbene tilpasser sine aktiviteter
til de lokale forhold.
Hva er det så med denne idéen, og hvorfor slo den så fort rot over hele verden?
Utgangspunktet for stifteren, Paul Harris, var å skape et miljø for vennskap og erfaringsutveksling mellom ledere fra ulike yrker. Et faglig og vennskapelig nettverk basert på en etisk
grunnvoll for skikkelighet i yrke og privatliv. Noe senere kom også samfunns- engasjement
til nytte for andre mennesker inn som en viktig rotarydimensjon.
Idéen fenget fordi den imøtekom universelle behov. Behovet for vennskap, tverrfaglig
yrkeserfaring og et sted for diskusjon om etiske holdninger viste seg å være universelt,
Uavhengig av religiøse, politiske og geografiske grenser.

Rotasjonsprinsippet er også en unik del av Rotary. En ny verdenspresident, en ny guvernør,
en ny klubbpresident og nye komitéledere hvert år, åpner for fornyelse og endring og er et
dynamisk element i organisasjonen.
Det er klubben som er den viktigste del av Rotary, for oss som rotarianere er det klubblivet
som er det essensielle. Det gode og givende klubblivet er når vi får klubben vår til å
fungere, slik at vi trives sammen på møtene, at vi lærer noe, at vi gjør noe i felles engasjement. Alt det vi får til av arrangementer og prosjekter utenom klubblokalene , lokalt eller
internasjonalt, er avhengig av at klubblivet fungerer. Det er overskuddet derfra som gjør at
vi får til prosjekter og tiltak utenom klubblokalene.
La oss derfor ta vare på og utnytte det unike yrkesmessige og sosiale nettverket i klubben vår
og finne fram til aktiviteter og prosjekter hvor de mange flotte og engasjerte medlemmene i
klubben vår kan bruke sin kompetanse i felles innsatser. Kan klubben vår bli kjent for sine
gode møter og interessante prosjekter vil vi kanskje også bli mer attraktive for potensielle nye
medlemmer. Kanskje vi til og med kan reklamere med at 50% av medlemmene møter på
hvert møte som en kvalitet? (I stedet for å klage over de 50% som ikke møter. Hvilke andre
foreninger kan skilte med slik oppslutning ? )
For det er nok slik at også i våre moderne velferdssamfunn, er de grunnleggende menneskelge
behovene som Paul Harris følte for over 100 år siden, like aktuelle i dag som den gang.

Trygve Rognan

Referater
Møtereferat 10. april 2012
Møtets første programpost var 3 minutter ved Per L. Andersen. Han mintes 9. april med
krigsutbruddet og tyskernes okkupasjon av Norge, med tyske fly over Drammen og evakuering av
byen. Han var også innom saken ”Anders Behring Breivik”
Arne Fuglum fortalte om britiske styrkers bombing av ubåtbunkeren ved Bergen og om senkningen
av den tyske ubåten U 864, som ligger på havbunnen utenfor Fedje med tonnevis med kvikksølv om
bord, og om våre regjeringers ubesluttsomhet: tildekking/heving av den.
Arne redegjorde så for hvordan arbeidet med Handycamp skrider frem, hvilke tjenester som
forventes av vår medlemmer i den forbindelse, at alt er sørget for, at han foreløpig har hatt ca.450
arbeidstimer med saken, og at ingen fra kongefamilien blir å se ved Handycamp tross invitasjon og
purring. Den 28.juli blir det åpen besøksdag for Rotaryanere. Inner Wheel tar seg av bevertning. Det
blir en norsk dag, Turistforeningens dag, tur til Oslo, tur til koboltgruvene, Vikersund og felespill av
Ingebjør Sørbøen fra Ål i Hallingdal.
Thor Lund-Kristensen
Referat, rotarymøte 17. april 2012

Presidenten ønsket velkommen og ledet møtet.
3-minutt var ved Erik Coward. Han rettet forsamlingens oppmerksomhet mot vanskelighetene i
Spania i disse dager. Økonomiske innstramninger, arbeidsløshet, reformer som rammer mange hardt.
Kveldens program var «Litterær aften».
Programmet ble innledet ved at Thor Lund-Kristensen leste vårdiktet av Herman Wildenvey om
heggen.
Trygve Rognan tok for seg Ketil Bjørnstads «Til musikken». Han fortalte litt om Ketil Bjørnstad og
hans kunstneriske bane, musiker og forfatter. Deretter ga han et resyme av innholdet i boken, som er
første del i en trilogi. Han avsluttet med å gjøre oppmerksom på den gode mottagelse boken har fått
hjemme og i utlandet.
Oddbjørn Solstad tok forsamlingen med til midtøsten ved Susan Abulhawas bok «Morgen i Jenin».
Konflikten mellom jøder og palestinere under opprettelsen av staten Israel er bakgrunnen for
hendelsene i boken. Det palestinske folks lidelser, illustrert gjennom ulike menneskeskjebner, hadde
grepet Oddbjørn strekt. Boken er spennende, men med den svakhet at den er litt for propalestinsk.
Boken ble godt mottatt også blant jøder i USA. En viktig bok.
Jan Petter Andersen fortalte fra Jonas Jonassons «Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og
forsvant». Hovedpersonens liv er knyttet til historiske hendelser i siste hundreåret på en fantasifull,
munter, hendelsesrik og til tider grotesk måte. Jan Petter ville også anbefale forsamlingen å lese Jo
Nebøs «Doctor Proctors reisebadekar», eventuelt høyt for sine barnebarn.
Kommentarer fra salen kom underveis.
REf.: KGO

Jan Petter Andersen, Oddbjørn Solstad, Trygve Rognan

Referat, rotarymøte 24. april

I dagens 3.minutt tok Aasmund Fjeld opp tanker han hadde om klubbens indre liv. Han pekte på at
arbeidet i komitèene kunne vært bedre, og hadde noen forslag som vi regner med at presidentskapet
merket seg.
Resten av møtet ble viet et interessant foredrag av vår egen Tor Erik Gudmundsen som tok for seg
Medisinens historie i Drammen med hovedvekt på Drammen Medisinske Selskap.
Han fortalte at han hadde overtatt arkivet til dette selskapet som inneholdt både både skriftlig
materiale, bilder og filmer fra over 200 års virksomhet.
Initiativtakeren til det første Medicinske Læseselskab var doktor Hanstein (1785-1832) som ønsket å
samle mest mulig av medisinsk litteratur til ”circulation lægerne i mellem”.
Gudmundsen fortalte levende hvordan dette ”læseselskab” etter hvert ble til Drammen Medisinske
Selskap som har hatt ulik aktivitet i tiden som har gått med møtevirksomhet, foredrag og festligheter.
Han viste også både bilder og film fra selskapets arrangementer.
Nå for tiden er det ikke aktivitet i dette selskapet lenger, men arkivet er tydeligvis i de beste hender.
Oddbjørn Solstad

Tor Erik Gudmundsen

Fødselsdager
Tor Erik Gudmundsen – 10. april – 74 år
Børre Andersen – 19. april – 71 år
Oddbjørn Solstad – 24. april – 67 år

Frammøte
Ingen ny frammøtestatistikk fra distriktet. Sist kjørte er februar.
Følgende 10 medlemmer hadde 100% frammøte i april:
Robert Bjørka,
Merete Brodkorb,
Erik Dalsrud,
Arne Fuglum,
Knut Grønvold Olsen,
Trygve Rognan,
Juul Arne Sandnes,
Harald Sjåstad,
Svein Stubberud,
Giuseppe Tamburro

