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Presidentens hjørne i «desember 2012-månedsbrevet»
President Svein S. starter selvfølgelig desemberbrevet med et ønske om et riktig godt nytt Rotary-år
til dere alle i Drammen Syd-Vest Rotaryklubb!
Synes det er fint vi har noen merkedager i kalenderen – som f eks markeringen av at et helt nytt år
står foran oss – med en mengde muligheter for opplevelser, egen vekst og ikke minst å kunne bety
noe for andre vi har rundt oss! Prøysens «med blanke ark og fargestifter til» passer bra her – vi kan
virkelig fargelegge 2013! Det er opp til oss!
HandiCamp-administrator Arne Fuglum hadde «gjesteopptreden» i denne spalte i november-utgaven
– og vi kan nå sette punktum for et svært vellykket arrangement.
Det passer her å sitere litt fra e-posten daglig leder Tor Hurlen ved Haraldvangen har sendt oss :
«Kjære Arne! Mange takk for hyggelig julehilsen. Det har vært en glede for oss å samarbeide med
deg og ditt team i gjennomføringen av HC 2012. Det er også hyggelig å høre at HC14 er bestemt
gjennomført på samme måte som tidligere....». Nok en gang: takk Arne! - for at du også denne gang
har levert kvalitet!
Velger denne gang å skrive litt om det presidenten har i tankene ved inngangen til 2013 – punktvis:
 Programmet er nå i hovedsak ferdig – og ligger ute på hjemmesiden vår. Programkomiteen
hadde et par møter sammen med meg før jul, og vi håper tirsdagene vi har sammen, vil være
interessante for de fleste. Den «røde tråden» arbeidsliv er kanskje blitt rosa, men 8 av de 24
møtene hører hjemme under den fanen.
Noen kommentarer til møtene: 22. januar kommer Marianne Svarstad som siden 1997 har holdt
foredrag og kurs over hele landet i muntlig formidling og fortellerkunst. Hun har akkurat gitt ut boka
«Da Sannheten fikk klærne på». Har selv kjent Marianne i mange år – og vet dere har noe å se fram
til!
Ledagere er velkomne på dette møtet.

Barista-kvelden 26. februar er også åpent for våre «feller» - og det vil garantert bli en smakfull aften
– på italiensk!
5. mars blir det Vårfest i klubben – hvor «fellen» kan medbringes. Route66-foredraget var det
stemning for å utsette, men festkomiteen kan love både mat, underholdning, musikk mm. Møtet vil
vare utover kvelden...
I april møter vi både Johan Baumann og Per Olaf Lundteigen, så dere får nå servert et politisk
balansert program.
Direktør Knut Revling har hele verden som arbeidsplass. «Assessment» er muligens et smalt fag, men
ikke smalere enn at Knut har de store internasjonale selskapene som kunder. Håper selv vi kan
komme litt på innsiden av noen av dem...
I mai blir det bl a to vandringer – både Marmor-obelisken i Lier og Selvik bruk ved Andorsrud skal
besøkes. De som også møter på Austad-dugnaden, blir i god form til å møte sommerselskapene i juni.
På det siste møtet stopper vi ved et land som har en arbeidsledighet på 0, men utfordringene står
likevel i kø der....
 Tysk dag har også tatt en del plass i presidentens hode. Først må jeg framheve Knut Knutsen
– og hans store engasjement og arbeidsinnsats rundt planleggingen av denne lørdagen i april
(27.). Dagen i dag startet for øvrig med nok en gla'melding fra Knut: vi kan nå legge
middagselskapet med våre tyske venner til Maritim storstue på Tollbukaia – noe vi bare
drømte om for noen uker siden.
Programmet vil ha to parallellsesjoner med foredrag – brutt opp av en lunsj vi prøver å få finansiert
av næringslivet. Hovedtemaene blir «Skoler og studier», «Turisme og historie», «Vitenskap» og
«Forretningsforbindelser Norge-Tyskland». Til sammen 11 foredrag – av høy kvalitet.
Jeg vil utfordre Knut til å forfatte neste måneds «Presidentens hjørne» - og da er også en kort
presentasjon av alle foredragene klar.
Vi vet nå at 13 personer kommer hit fra Tyskland og Kieler Förde Rotaryklubb – og de vil være våre
gjester disse to dagene.
Ordfører Tore Opdal Hansen åpner Tysk dag kl 1200 ved Papirbredden – og vi har en viss tro på at
byens lokalavis vil dekke dette Rotary-arrangementet.
 President i Drammen Syd-Vest Rotaryklubb 2013-14, en utfordring vi så absolutt er felles
om. Pr i dag har vi ingen kandidat. Vi bør imidlertid få opp de alternativer vi nå står overfor:
kan vi drive en klubb uten president, kan vi ta et års pause i påvente av 2014-15 med Dag Arne Roum
som president, kan president-vervet deles, kan vi «leie inn» en president eller må vi nå lete litt blant
dere som har vært presidenter (en Konnerud-variant)?
Jeg tror på ingen måte at så mange utenfor klubben vil merke denne utfordring vi står overfor, men
vi bør alle «kjenne litt på den». Presidenten tar i mot innspill til løsning med stor takk!
 Medlemssituasjonen får bare en avslutningslinje: Pr i dag betaler vi inn medlemsavgift til RI
for 50 Rotarianere. Snittalderen vår er fortsatt over 70, og
vi har igjen å finne 5 nye medlemmer før 1. juli!
Sistnevnte utfordringer klarer vi! Synes selv det var strålende å se så mange hyggelige Rotary-ansikter
på årets første møte – og føler meg sikker på at vi vil ha mye glede av hverandre i dette «Tysk-dagåret» – og kanskje klarer vi også å glede noen andre!
Rotaryhilsen
Svein Stubberud
President

Referater
Referat Rakfiskaften 11.12.2012
En feststemt forsamling nøt god rakfisk, øl og aquavit på det som må betegnes som en
festaften. Lokalet hos Leif Hald på Grønland passet utmerket. Presidenten åpnet med å gi en
utredning om rakfisk eller rakefisk – hva er rett? Begge deler! Flere andre supplerte og økte
vår rak(e)fiskkunnskap i løpet av kvelden. Vår egen huspoet, Arne Fuglum, stilte med
selvskrevete og selvoversatte sanger. Kveldens toastmaster, Knut Knutsen hadde sin fulle
hyre med å holde styr på den livlige forsamlingen. Det ble tid til gode historier, mye latter og
en del seriøse samtaler rundt bordet. En svær marsipankake og kaffe rundet av en særdeles
velykket kveld. Takk til arrangementskomiteen!
Dag Arne Roum

Intercitymøte, 18. desember 2012
Dette møtet var i regi av Drammen Rotaryklubb. Vi var invitert til Lucia-konsert i Bragernes kirke ved
kirkens barne og ungdomskor. De frammøtte fikk en times opplevelse av korsang med meget høy
kvalitet. De ulike korene fikk, både når de sang sammen og enkeltvis med solister, velfortjent og
hjertelig applaus. En førjuls høytidsstund for alle.
Etter konserten i kirken samlet rotarianere med følge seg til den tradisjonelle grøtfesten i Bragernes
menighetshus. Underholdning, taler, utdeling av gaver (penger) til solisten på saksofon,
turistforeningen og kirkekoret, god grøt med mandel, kaker og kaffe ga alle en hyggelig stund.
Ref.: KGO

Rotarymøte, 18. desember 2012

Dette ble årets julemøte med ledsagere. Kaker (medbragte) og kaffe. Presidenten ga en del korte
orienteringer.
Så slapp Dag Arne Roum til med et utvidet 3-minutt. Han ga et lite kåseri fra sine besteforeldres liv
tidlig på 1900-tallet. Et historisk tidsbilde mange satte stor pris på. Som avslutning leste han
juleevangeliet i sin bestefars bibel, som Dag Arne hadde arvet, den var trykket og innkjøpt i USA
rundt forrige århundreskifte.
Så fortalte Inger Lise Lislegaard eventyret om nordavinden og melet fra Asbjørnsen og Moes
eventyrsamlinger. Klubben vår er heldig som har så mange talentfulle mennesker å trekke på.
Vår eminente forsanger Arne Fuglum stilte med julesanger og trakk alle med i allsangen.
President Svein avluttet med å ønske alle en God Jul.
Ref.: KGO

Dag Arne

Inger Lise

Fødselsdager
Ole Jacob Ottesen – 5. desember – 79 år

Kjell I. Karlsen – 29. desember – 70 år

Svend Erik Rocke – 7. desember – 68 år

Inger Berit Andersen – 30. desember – 67 år

Svein Rosenvinge – 11. desember – 66 år

