DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB
MÅNEDSBREV
Juli – August 2012

Presidentens hjørne i «August-2012-månedsbrevet»
President Svein S. (eller den han utpeker...) vil ha noen linjer i hvert månedsbrev dette Rotaryåret.
Min utfordring er som regel å fatte meg i korthet, men siden Rotary så absolutt skal være en
trenings-arena for personlig utvikling, får dere bære over med noen linjer nå – kanskje tekstene blir
kortere etter hvert....
Først takk for lyttende og engasjert tilstedeværelse på vårt første møte med ekstern foredragsholder
– høgskolelektor Vegard Sjøvik. Jeg synes han er en dyktig formidler – ikke minst hva gjelder
teknologiske nyvinninger – som f eks Smart-telefonen. Jeg ante ikke at vi kunne bruke den til å slukke
et stearinlys, eller at GPS-funksjonen er mer avansert enn de andre GPS-duppeditter vi kan kjøpe i
butikken.
Håper å se dere på resten av september-møtene – med integrering, psykisk helse og kollektivtrafikk
på dagsorden.
Klubben har nå fått invitasjoner til to viktige Rotary-arrangementer:
DistriktsKonferansen 2012 13. og 14. oktober på Thon Hotell Vettre i Asker, og invitasjon til Rotary
International Convention i Lisboa 23. - 26. juni 2013.
Den første konferansen er nok mer aktuell for flere av dere,men som Rotarymedlem kan man også
reise til Lisboa! Lisboa-konventet koster 265 dollar, og noen anbefalte events (opera, fado mm) vil
koste 265 euro. Reise og hotell kommer i tillegg.
En alternativ sommerferie for noen av dere? Vurderer selv å reise....
Distriktskonferansen har påmeldingsfrist 14. september. Dere har fått tilsendt invitasjonen pr epost –
og har dere ikke fått den, ta kontakt med meg.
Siden det er kort tid siden vår klubb hadde arrangementet, og jeg husker godt hvordan vi opplevde
usikkerhet i forhold til påmeldinger, håper jeg at flere av oss tar turen til Asker. Programmet
inneholder også foredrag det kan være verdt å få med seg: tankefelt-terapi, Jemen-kidnappede Gert
Danielsen og noe om Kommunikasjon i Rotary. Send meg en sms om du vil være med!
Vår store utfordring dette året, er å få inn flere medlemmer. Førster september-møtet kom Anette
Narverud. Jeg glemte å presentere henne – og gjør det heller her: sykepleier med coach-utdanning.

Jobber nå ved Fontenhuset i Drammen – og holder her på med å få «mennesker til å virke igjen».
Håper dere andre også er med på å gi henne en fortsatt god opplevelse av klubben!
Viktig at også du som leser, tenker gjennom eget nettverk. Kanskje lei av høre dette, men skal
klubben overleve, må vi få inn nye medlemmer. Arild Endresplass fra Justisdepartementet har sagt
han overveier medlemskap, kanskje også Rita Haande som besøker oss 11. september.
Gjennomsnittsalder er nær 72 år – og den må vi få ned!
Presidenten vil være på Park hver tirsdag fra kl 1745 – og da vil jeg ha mulighet til å snakke litt med
eventuelle reflektanter.
Vet at Medelmskapkomiteen er i fullgang med vervejopbbing. De har bestilt vervemateriell fra
Distriktet, og vi får også ferdig nå en egen brosjyre produsert hos Pål Rosenvinge.
Jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger på hva som kan drive oss framover, forbedringspunkter,
prosjektideer mm. Epost-adressen er fortsatt svein.stubberud@gmail.com.
Rotaryhilsen
Svein Stubberud
President -som heretter vil ha presidentkjedet utenpå dressjakka (takk for kommentar Ole Jacob!)

Referater
Sommermøter 3., 10. og 24. juli og 7. og 14 august. 2012
Disse sommermøtene ble avholdt på Park Hotell, Broen. Møtene hadde 8-10 frammøtte hver gang
(18 frammøtte – 7. aug.).
Det var ikke forhåndsannonserte program for møtene, men mange tema vedrørende klubbens liv ble
tatt opp til meningsutveksling. Ellers gikk mye av tiden til orientering om framdrift og opplevelser i
forbindelse med Handicamp. Det vil senere i høst bli gitt fyldigere og mer systematisk informasjon
om dette arrangementet.
Uformelle samtaler (skravla går) er en viktig del av sommermøtene.
Ref.: KGO
Sommermøte 17. juli 2012
Til dette sommermøtet var klubbens medlemmer med ledsagere invitert hjem til Dag Arne Roum. På
bredden av Drammenselva, nederst i hagen, var dekket et langbord. Her kunne de frammøtte ta for
seg av all verdens frukt, minneralvann, kaffe og kake. Stemningen var høy og lot seg ikke påvirke av
noen hissige regnbyger. President Svein Stubberud takket vertskapet for en gjennomført hyggelig
stund.
Et tyvetalls frammøtte hadde et strålende sommermøte.
Ref.: KGO

Ikke Skagenmalerne, men rotarianere på Ytterkollen

Sommermøte 31. juli 2012
Ole Jacob Ottesen inviterte denne kvelden for femte gang til sommermøte i Stillerudveien, Skoger.
Ole Jacob vartet, som vanlig, opp med spesialiteter Fra Trønderlag. Det vanket einerrøkt laks, ulike
sorter sild og flatbrød. Dertil ble servert øl, med og uten alkohol, og ulike sorter sterkt drikke. Det
meste av dette var av egen produksjon og ble behørig presentert av kveldens fortrinnlige vert. Det
var dekket bord på plenen med stemningsfulle fakler omkring for å holde onde ånder borte.
Ca. 20 frammøtte, medlemmer av klubben og ledsagere hadde en stor kveld, selv om det også denne
kvelden måtte falle noen regndråper.
Presidenten takket Ole Jacob på alles vegne.
Ref.: KGO

Sommermøte hos Ole Jacob Ottesen
Referat, rotarymøte 21. august 2012
Møtet begynte med en kort minnetale og ett minutts stillhet i anledning Bjørn Furnes bortgang.
Presidenten begynte med en kort gjennomgang av sommerens møter i klubben. Kvelden var satt av
til komitearbeid. Komiteene er de samme som i forrige rotaryår med enkelte endringer. Komiteene
ble samlet rundt hvert sitt bord og drøftet sine oppgaver. Kort gjennomgang av diskusjonene og
forslag til planer framover avsluttet møtet.
Ref.: KGO

Presidentens aften, 28. august 2012
President Svein Stubberud ønsket velkommen. Møtet begynte med et stykke marsipankake og bokøl
til alle og noen ord om bokølet.
Forsamlingen fikk se en film, laget for Statoil, om Sveins psykiske problemer, starten på og
utviklingen av problemene, veien tilbake til samfunnet v.hj.a. helsevesenet var tung og vanskelig, noe
som toppet seg en januarkveld i Drammensmarka. «Det vonde året» ga etter hvert et rikere liv med
en dypere innsikt.
Svein bruker i dag livet sitt på å hjelpe andre inn i arbeidslivet, innvandrere og etnisk norske. Den
store arbeidsledigheten i Syd Europa gjør at EU viser interesse for metodene som brukes. Et prosjekt
er på gang.
Svein ga tilhørerne en kortverson av sitt liv for øvrig, før han delte sine tanker om dette rotaryåret vi
nå er begynt på. Det er tatt kontakt med Pål Rosenvinge om en vervebrosjyre, bilder vil komme på
hjemmesiden vår, medlemsverving vil stå sentralt i dette året. Svein vil gjerne få landet et prosjekt
for pengene vi får fra bingo. Alle medlemmer vil ikke delta i dette, kanskje 8-10 stk. Noe på Fjell er en
mulighet.

Svein sa til slutt litt om komiteenes arbeid og planer. Nevnte en mulig tyskdag og besøk fra Kieler
Førde RK i april. Hva med vår svenske vennskapsklubb?
Ref.: KGO

Fødselsdager
Arne Fuglum – 5. juli – 79 år
Jan Rognebakke – 5. juli – 82 år
Giuseppe Tamburro – 7. juli – 64 år
Knut Grønvold Olsen – 10. juli – 74 år
Per Lønning – 18. juli – 70 år
Pål Rosenvinge – 24. juli – 41 år
Erik Dalsrud – 25. juli – 68 år

Trygve Rognan – 6. august – 80 år
Johan Baumann – 8. august – 78. år
Rolf Udgaard – 13. august – 71. år

