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MAI 2012
3. brev fra Incoming president Svein Stubberud
Jeg ble bedt om å skrive et innlegg til Månedsbrevet vårt for mai 2012 – av leder for
Kommunikasjonskomiteen Knut Grønvold Olsen. Dere ser av datoen at det skrives
like før dead-line 10.6., og jobbing med HandiCamp 2012 er nok tidstyven. For egen
del gleder jeg meg virkelig mye til disse 14 dagene (22.7.-4.8. 2012) – og er
selvfølgelig spent på logistikken ved ankomst / avreise + dagsturene
(25.7. - Oslofjorden og 1.8. Vikersund).
Vi trenger hjelp fra dere alle i klubben – og Administrator Arne Fuglum
(HandiCamp 2012) har sendt rundt en liste med dager vi i Styret har behov for hjelp.
Håper vi klarer å dekke opp jobbene med medlemmer i vår egen klubb, og at flere av
dere kommer til Åpen dag lørdag 28. juli (1400-1800).
«Komiteleder» er nevnt i 1. avsnitt – og Komiteene våre i neste Rotary-år kan få en
innledende kommentar: «Never change a winning team» passer godt på neste års
komiteer: Klubben har selv ønsket at komiteene bør bestå av det samme mannskap
over flere år – og det har jeg tatt hensyn til. Bare noen få navn er flyttet til andre
komiteer (Peppe går inn som leder av Programkomiteen, og Thor Lund Kristensen og
Svein Georg Nyblin går inn i Medlemskapskomiteen). Britt Standnes og Erik Dalsrud
(de to nye medlemmene våre dette Rotary-året) går inn i hhv Prosjektkomiteen og
Administrasjonskomiteen. To komiteledere sitter også i Styret: Peppe fra
Programkomiteen og Bjørn Frode fra Prosjektkomiteen.
De øvrige komiteledere er ikke pekt ut, og jeg ønsker at dere velger det selv under
møtet vårt 19. juni – hvor Årsrapportene fra komiteene skal presenteres.
Har skjønt at Rotary-presidenter bør presentere en Rød tråd for eget Rotary-år.
Verdenspresidenten kommende Rotary-år har valgt et enkelt ord: Peace : Et fredfullt
ønske til vår organisasjon (og verden).
Tør ikke velge et lignende kort motto, men har allerede nevnt noe som kunne minne
om et gammelt Arbeiderparti-slagord: Hele folket i arbeid. Jeg jobber som dere vet
med Arbeidslivet vårt, og ønsker et visst arbeidslivs-fokus i mitt år. Vår organisasjon
er som kjent en Yrkesorganisasjon

(også om gjennomsnittsalderen vår nærmer seg 71 år...) og det andre vi kanskje
forbindes med, er Rotarys humanitære engasjement. Minner om at vi er nest størst i
verden etter Røde kors!
Vår guvernør i 2310, Arild Wilberg, vil legge mest vekt på yrkesdelen kommende år –
så jeg er nok i godt selskap med fokus på vårt arbeidsliv.
For dere som var på Rotary-møte 28. februar holdt jeg da et «3-minutt» med
«Psykisk helse og arbeid» som tema. Dagen etter var det en stor konferanse i
Drammen med dette fokus – og det er dette innkommende president jobber med til
daglig: alle de menneskene som står utenfor dagens arbeidsliv, men som vil inn!
90 000 med en eller annen funksjonshemming vil jobbe, en rekke minioritetsspråklige ønsker jobb, tidligere innsatte vil tilbake til arbeidslivet – det samme ønsker
mennesker som opplever psykisk motgang. Tar vi med langtidsledige mottakere av
sosialstønad (som ønsker jobb), har vi en stor arbeidskraftreserve, som vi knapt
ønsker å bruke – det være seg offentlig sektor eller privat næringsliv.
95 % av dagens jobber krever formell kompetanse- det har ikke alltid ovennevnte
gruppe. De jobbene vi kunne ha hatt behov for, som øvings-arenaer har vi ikke – og
NAV betaler ut mange penger til denne tredjedelen av Norges arbeidsføre befolkning
hver dag – hele året....
Jeg håper at dere vil finne igjen litt av denne «tråden» (eller mitt engasjement her) i
løpet av kommende år.
Vi har allerede hatt det første møtet i Programkomiteen – og har som ambisjon å
kunne presentere dette ved Presidentskiftet 26. juni!
Det hadde forresten vært hyggelig å se deg der! På Austad gård – med god mat og
drikke + (kanskje) et par overraskelser....
Som før Statsbudsjettet legges fram, kan vel også vi «lekke» litt fra høstens innhold:
Klubben vår har tatt ansvar for første InterCitymøte – med tema Dialog. Vi får besøk
av kanskje Norges fremste ekspert på dette feltet, Steinar Bryhn fra Nansenskolen på
Lillehammer. Han har siden tidlig 90-tall jobbet med brobygging på Balkan, og er
mannen som har inspirert våre naboklubber i Oslo til å få i gang prosjektet «Young
friends». Et prosjekt som så absolutt begynner å konkurrere med HandiCamp.
Vi får besøk fra Brødrene Dahl, Fred Olsens Vindmøllesatsing og en som nylig har
gitt ut en bok om Fortellerkunsten. Integrering og framtidens utdanningutfordringer vil
bli berørt og kanskje får vi besøk av en tidligere fylkesrådmann / tidl statsråd fra
nabobygda. NAV vil helt sikkert dukke opp, kanskje FRI-prosjektet til Kirkens
bymisjon, Telenor Open Mind og «Regina Maris». Sistnevnte får dere søke opp på
nettet.
Ønsker i tillegg å besøke noe av vårt lokale næringsliv, og kanskje blir det tilbud om
en teater-tur til Sandermosen stasjon i Nordmarka. Rakefiskaftenen blir uansett
høstens høydepunkt!
Den egentlige «Røde tråden» vil være medlemsvekst. Da jeg sendte inn Klubbens
Mål og planer for kommende år, skrev jeg at vi ville tilstrebe å få inn 6 nye
medlemmer. Selv tror jeg at jeg kan bidra med 2. Hva med dere 58 andre?
Fikk mye inspirasjon ved HandiCamp-foredrag jeg holdt i Lier Øst forrige uke: De har
klart 5! - ved mye innsats. Er vi dårligere enn dem? Nei!

Fikk forrige dagen invitasjon til Presidentskiftet i Kieler Förde! De har på ingen måte
glemt oss -og jeg lovte å overbringe både invitasjonen til fest 27. juni! og hilsener fra
deres innkommende president Timm Grotheeer. Han er som noen vet, eier av et
skipsverft som leverer luxusyachter – på størrelse med Kongeskipet. Kanskje noen
av oss klarer denne avstikkeren.....?
Et lite hjertesukk før avslutningen: Pr i dag har 10 % av klubbens medlemmer besvart
min lille internundersøkelse. Kanskje var spørsmålene litt vriene, men tok kopi av en
anbefalt versjon servert fra Distriktet.
Er du ikke blant de 6 som har sendt meg en epost, kan du fortsatt gjøre det. Noen vil
kalle dette et forsøk på en demokratisk prosess – alternativet er «sentralstyring»....
Til slutt noe om det vi bør kunne se tilbake på som resultater etter kommende
Rotaryår:

Vi har fått 6 nye medlemmer!

Vi har blitt en enda mer sammensveiset gjeng

Vi har fått noe «kunnskapspåfyll» i forhold til Morgendagens arbeidsliv

Vi har spist velsmakende rakfisk

Vi har blitt enige om et lokalt prosjekt – Fjell eller Fri eller...

Vi er alle like friske og raske som ved inngangen til Rotary-året 2012-13

Vi har vært i kontakt med en av Vennskapsklubbene – i Sverige eller Tyskland

Vi har opplevd noe uforglemmelig sammen – kanskje en vinternatt i Skoger
eller en busstur sammen – til en bedriftsklynge eller et teater...

Vi har nærmet oss et nytt møtelokale (utopisk?)

Vi har alle lyst til å være med i Rotary-bevegelsen – vi skal sitte igjen med nye
positive oppleveleser – og ikke minst et enda sterkere vennskap!
De 10 kulepunktene over kan betraktes som mål, som fantasier eller selvsagt-heter.
For egen del håper jeg mange av punktene blir innfridd!
Mange gode Rotaryhilsner (og klemmer til jentene våre..)
Svein S. (det er slik jeg liker å undertegne)
Incoming president Drammen Syd-Vest Rotaryklubb
41 60 64

Referater

Dugnad på Austad gård

Rotarymøte 8. mai 2012
Den tradisjonelle dugnaden på Austad gård. De frammøtte,
i tallet gjorde en fremragende
innsats. En stor container ble nesten full av fjorårets løv, grener og annet rusk og rask. Det var
hyggelig å se at klubbmedlemmene kunne bidra til at den ærverdige Austad gård kunne framstå i
ryddig stand til 17. mai. Arbeidet ble som vanlig ledet av medlemmer av Austad gårds venner. Disse
vartet opp med kaker og kaffe etter endt innsats.
Ref. KGO

En glad dugnadsgjeng

Intercitymøte 15. mai 2012
Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgard Kokkvold, hadde fortjent en langt større
tilhørerskare på Park Hotell denne kvelden, der Drammen Syd-Vest Rotary sto som arrangør
av intercitymøtet.
Kokkvold kåserte om ytringsfrihet i krigstid og fredstid og nevnte grupper i samfunnet som
ikke lot seg kneble av press fra personer, grupper eller annen overmakt. Han bemerket
imidlertid at norsk presse aldri laget noen pressefront mot nazismen under siste krig.
En god del av kåseriet omhandlet massakren på Utøya, sprengningen av regjeringskvartalet og
tilfellet Anders Behring Breivik, med de etterfølgende sprikende psykiatrianalyser og
domstolens behandling av saken. Hvordan skal man forholde seg til lovverket, hvem skal
dømme? Psykiatere, dommere. Selv politikere blander seg inn i saken. Kokkvold nevnte også
politiets innsats, eller mangel på sådan. Anders B. Breiviks manifest vil ikke få noen
betydning, men vil smuldre bort som ingen ting. Hans kamp mot islamisering av Norge og
Europa er i hans hode. Riktig nok plages verden av terroraksjoner til høyre og venstre, men
kampen for det frie ord må bare fortsette og forsterkes. Ytringsfriheten er en menneskerett og
grunnlaget for alle friheter, konkluderte Kokkvold, som kalte seg selv verdikonservativ
sosialist.
Han var glad for at Stortingets forslag til ny blasfemiparagraf ble trukket. Leve det frie ord!
Nevnt ble også Sataniske Vers og kritisk kunst etc. Vi må ikke kompromisse med demokrati,
tros og ytringsfrihet, var hovedbudskapet til en fengslende Per Edgard Kokkvold.
Thor Lund-Kristensen

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold
Bedriftsbesøk, Skoger Samdrift DA, 22. mai 2012

Møtet var denne gang på Nedre Unelsrud gård. Her ble vi tatt imot av gårdens eier, Per Borge. Vi var
ca 25 stykker, ledsagere inklusive, som benket oss i et hyggelig møterom i andre etasje i
driftsbygningen med utsikt gjennom glassvinduer ned i fjøset. Mens vi nøt kaffe, kake og
smaksprøver av Tines produkter, holdt Per Borge et engasjert foredrag for oss.
Borge fortalte om fire bønder som i 2003 etablerte Skoger Samdrift DA, hva det hadde kostet dem og
hva som hadde vært viktig å bli enige om. I dag produserer de store mengder melk og kjøtt av høy
kvalitet (mange interessante detaljopplysninger). Alle fire eiere har arbeid utenfor sine gårder. De er
avhengig av innleid hjelp. Jorden brukes til grasproduksjon.
Leder i Skoger Bondelag, Ole Hans Unelsrød fortalte om kulturlandskapets avhengighet av bonden,
om produksjonen av mat i Skoger, denne nyeste og største bydelen i Drammen kommune. Han kom
også inn på bondelagets betydning i faglig kursing av medlemmene, politikk og lagets betydning for
samholdet mellom bøndene.
Begge foredragsholdere så med usikkerhet på framtiden, tiltagende bruk av dyrka mark til andre
formål og spørsmålet om ungdommen i framtiden ville vie seg til gårdsdrift.
Etter et ordskifte om norsk matproduksjon, ble kvelden avsluttet med en vandring for å se på
gårdens forskjellige øvrige aktiviteter.
Ref.: KGO

Fra møtet på Skoger Samdrift DA

Referat Rotarymøte 29.05.2012
Presidenten åpnet møtet og gikk gjennom fødselsdager for: Inger Lise Lislegaard, Anne
Wenche Lindbo, Svein Stubberud, Svein Nyblin og Arne Kildebo.
Presidenten minnet om presidentskifte 26. juni på Austad gård. Påmelding til presidenten, pris
kr. 300,-/pers. Festen er med ledsagere.
Knut Knutsen hadde 3-min. og fortalte om sine erfaringer med å flytte fra enebolig til blokk.
Kveldens foredragsholder var Visepolitimester Jan Erik Strøm.
Et interessant foredrag om hvordan politiarbeid har forandret seg de siste tiår. Fra tidligere å
jobbe hovedsakelig lokalt, har nå samarbeide mellom politidistrikter blitt viktig. Internasjonalt
samarbeid har også fått større betydning enn før. Man har to typer politioppgaver – det ene er
den tradisjonelle etterforskning etter en forbrytelse, det andre er beredskapsforskning som
foregår før en forbrytelse har skjedd. Begge disse typer oppgaver krever nå flere kontorjobber
enn før. Politiet har mange ingeniører og blant dem flere data-ingeniører som er av stor
betydning. I Nedre Buskerud politidistrikt kan patruljene en lørdag være spredt på et sort
område. Når skjenkestedene stenger i Drammen, er de fleste patruljer samlet i Drammen
sentrum. Det er fast rutine for å hindre bråk og det gir resultater.
Referent: Rolf Udgaard

Visepolitimester Jan Erik Strøm

Fødselsdager
Inger-Lise Lislegaard – 11. mai – 57 år
Anne Wenche Lindboe – 15. mai – 55 år
Svein Stubberud – 24. mai – 59 år
Svein Georg Nyblin – 26. mai – 74 år
Arne Oddvar kildebo – 28. mai – 82 år

Frammøte
Statistikken fra distriktet er vanskelig å tolke i forhold til andre klubber, og vi velger derfor
bare å gjengi tall for egen klubb.
Frammøte for mars var 47,1%, akkumulert for året 51,8%
Frammøte for april var også 47,1%, akkumulert for året 51,3%

