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Kronikk
Service Above Self
Snart etter dannelsen av Rotary i 1905 ble samfunnstjenesten en viktig del av Rotary. Grunnleggeren
av Rotary, Paul P. Harris, skrev i 1915 i tidsskriftet The Rotarian: «En Rotaryklubb er ikke en fullgod
klubb om den lar være å engasjere seg i det samfunn den er sprunget ut av». Dette er senere uttrykt i
Rotarys motto «Service above self - Å gagne andre uten egennytte». Dette ideal har klubbene i sitt
charter forpliktet seg til å følge. Formålet med klubben innebærer altså mer enn å gå på hyggelige
rotarymøter. Rotary er en yrkesorganisasjon med medlemmer fra en rekke forskjellige yrker. Med
bakgrunn i vårt vennskap i klubben og medlemmenes kompetanse og nettverk har vi en unik
mulighet for å kunne bidra aktivt til det beste for samfunnet rundt oss.
Rotary deltar aktivt både lokalt og internasjonalt. Rotaryfondet, TRF, fordeler årlig mer enn 900
millioner kroner til sine prosjekter. Rotary støtter humanitært arbeid over hele verden, og hvert år
gjennomføres det over 50.000 prosjekter, lokalt og internasjonalt. PolioPlus er et eksempel på et slikt
verdensomspennende prosjekt. Rotary har satt seg som mål å utrydde polio rundt i verden, og har i
den forbindelse bidratt med mer enn 650 mill. dollar i polio-prosjektet. Siden 1985 har antall land
som fortsatt har polio, blitt redusert fra 125 land til 3-4 land. Det er gjort store fremskritt i disse
landene også. Av andre aktiviteter kan nevnes stipend for ungdom for ett års opphold i et annet land
hvor de får anledning til å gå på skole og leve som familiemedlem i en annen familie. Rotary er
gjennom sitt samfunnsengasjement med på å bygge opp internasjonalt vennskap og forståelse, og
dermed bidra til fredsskapende arbeid.
Dette året er flere av medlemmene i vår klubb sterkt engasjert i gjennomføringen av Handi Camp
Norway 2012, en internasjonal sommerleir for fysisk funksjonshemmet ungdom. Administrator for
arrangementet i år er vårt medlem Arne Fuglum. Prosjektet er omtalt i månedsbrevet for februar.
På klubbens siste møte i mars ble fremtidige prosjekter diskutert. Før sammenslåingen av klubbene
har både Drammen Syd RK og Drammen Vest RK tidligere vært engasjert i internasjonale prosjekter.
For tiden er det ikke aktuelt for oss å gå inn for et nytt internasjonalt prosjekt. Det må i så tilfelle
være å delta i et samarbeidsprosjekt med andre klubber. Når det gjelder nærmiljøet har vi kjøring for

Fjell Bo- og Servicesenter og dugnad på Austad gård som våre lokale prosjekter. Det er imidlertid et
ønske om å finne et nytt prosjekt vi kan gå inn for i tiden fremover. Vår høye gjennomsnittsalder
setter grenser for hvor stort engasjement vi kan forvente av våre medlemmer. Det mest naturlige vil
derfor være å samarbeide med andre organisasjoner. Det ble foreslått å ta kontakt med Drammen
Bymisjon og Frivilligsentralen på Fjell for å diskutere om vår klubb kan være med på spesielle
prosjekter sammen med dem. Før det gjøres noe valg av satsningsområde må vi ha grundige
diskusjoner i service/prosjektkomiteen og i klubben. Selv om vi samarbeider med andre er det viktig
at Rotary blir profilert og gjort synlig i nærmiljøet. Det å ha interessante prosjekter i klubben vil også
kunne gjøre klubben mer attraktiv for nye medlemmer.
La oss alle bruke fantasien og komme med innspill til nye prosjekter for klubben vår. Husk at intet
prosjekt er for lite eller ubetydelig, spesielt ikke for dem som får glede av det.
B. Frode Hansen

Referater
Intercitymøte, 8. mars 2012
Klubbmøte tirsdag 6. mars var avlyst til fordel for dette møtet. Intercitymøtet var på Høvik skole i regi
av de to rotaryklubbene i Lier. Kveldens foredragsholder var adm.dir. Niels Fredrik Wisløff i Vestre
Viken HF. Foredragets tittel: «Utfordringer i Helsesektoren – spesielt Vestre Viken HF».
Tilhørerne fikk høre om forutsetningene for og planene/tankene om sykehustilbudene i overskuelig
framtid.
Ref.: KGO

Referat, rotarymøte 13. mars 2012
Dagens tre-minutt var ved Rune Lothe, og han mintes vinterferien i Sveits der han sammen med
familien ferierte på samme sted hvor den nederlandske prinsen omkom i et snøras. Da de skulle hjem
opplevde de at flyplassen ble evakuert uten at det var klare instrukser om hvor de rette utgangene
var.
Dagens hovedforedrag var
Morgendagens bilteknologi – hvilke alternativer har vi?
Ved Johan Thoresen
Han begynte med å spørre: Hva bør avgjøre valget? Han tok for seg de globale klimaproblemene med
CO2 der transportsektoren alene står for 1/3 av CO2-utslippene og at det også er lokale problemer
med Nox, Voc og støv….
Han listet opp tre alternativer til å forbrenne fossilt brensel:
- Elektrisk drift
-

Hydrogen brenselceller

-

En kombinasjon av disse

Fordelen med elektrisk drift er at det ikke er utslipp, men ulempen er rekkevidden pga.
batteriteknologien. Fordelen med brenselsceller er at det heller ikke er noe utslipp, bare vann.
Ulempen er at det kreves stort tankvolum med høyt trykk for å få en akseptabel rekkevidde.
Han fortalte også at Norge selger prosentvis flest el-biler i verden i øyeblikket. Det finnes også
hybridbiler som både går på el og bensin. Volvo kommer i år med en bil som både går på diesel og
batteri. Brenselscellebiler er under utprøving, og Mercedes har en på markedet i 2015.
Han avsluttet med å ta for seg hvilke suksesskriterier som skal til ved innføring av ny teknologi. Skal
det bygges fyllestasjoner for hydrogen før det blir tilgang på biler, eller omvendt? Han mente begge
deler samtidig, men ting tar tid.
I fremtiden mente han at vi vil få biler som både går på brenselsceller og batteri m/sepatate elmotorer på alle fire hjul.
Ref.: Oddbjørn Solstad

Johan Thoresen
Referat, rotarymøte, 20. Mars 2012
Presidenten ønsket velkommen og ledet møtet. Til dette møtet var ledsagere invitert.
Kveldens 3-minutt var ved Per Lønning. Hans tema var «Nye generasjoner og fornyelse i
rotarybevegelsen».
Kveldens foredragsholder var leder av Danvik-Fjell Frivilligsentral Monika Bock. Hun tok for seg
frivilligsentralenes bakgrunn, hensikt og tilbud. Starten på frivilligsentralene(FS) kom i 1991 og ble en
permanent ordning fra 1995. Det er 358 FS i hele landet. FS har en heltidsansatt og 290.ooo kr i
statsstøtte/år. Monika Bock tok for seg frivillighet (dugnad) i norsk tradisjon, hvordan den endrer seg
i livsløpet og med samfunnsutviklingen. Hun tok så for seg Danvik-Fjell FS, som skal dekke bydelene
Fjell, Danvik, Austad, Galterud og Fjellsbyen, 10,000 innbyggere. Målet er økt frivillighet,
meningsfylte aktiviteter, inkludering, åpne og lukkede aktiviteter. Pr 1.1.2012 110 frivillige, 54% over
60 år, fra 14 land, ¾ kvinner, alle typer mennesker og yrker.
De frivillige får tilbake glede, samvær, kurs, selvtillit, utvikling og nettverk.
Spørsmål og samtaler etter foredraget.
Ref.: KGO

Monika Bock

Referat fra rotarymøte 27. mars 2012
I sitt 3 minutters innlegg kom Jan Petter Andersen inn på problemer med ivrige
parkeringsvakter. Deres hovedinteresse synes å være å gå rundt med stoppeklokke og
centimetermål for å kunne bøtelegge ved den minste forseelse. Etter Jan Petters mening burde
de heller være mer opptatt av å kunne hjelpe folk med parkeringen slik at Drammen blir en
trivelig by å oppholde seg i.
Kveldens tema var prosjekter – hvilke prosjekter skal klubben vår satse på?
Bjørn Frode Hansen innledet på vegne av service/prosjektkomiteen. Rotary har internasjonale
prosjekter og lokale prosjekter. Diskusjonen denne kvelden dreide seg om prosjekter i
nærmiljøet. I utgangspunktet må vi se på hvilke ressurser vi har. Vi er 59 medlemmer i
klubben, med en høy gjennomsnittsalder, 71,3 år, og bare ca. 30 % av medlemmene er
yrkesaktive. Klubben har imidlertid en relativt god økonomi, slik at vi har midler å bidra med.
Dette året er klubben sterkt engasjert i årets HandiCamp arrangement. Dette er imidlertid ikke
klubbens eget prosjekt, og ble holdt utenfor denne diskusjonen. Det man ønsker er et
langsiktig prosjekt klubben kan engasjere seg i. Det var kommet inn forslag om å samarbeide
med kirkens bymisjon, samt et forslag om deltagelse i prosjekt AGORA, et prosjekt for
ungdom ved Drammen VGS hvor man ønsker å tilby elevene en læringsarena utenfor
klasserommet. I diskusjonen etterpå ble det påpekt at vi må være nøkterne og kanskje ikke
satse på at alle medlemmene ønsker å delta aktivt i prosjektene. Det vil være gunstig for oss å
samarbeide med andre, slik at prosjektene kan fortsette selv om klubbens engasjement i
perioder skulle bli mindre. Det ble enighet om å kontakte kirkens bymisjon og
Frivilligsentralen på Fjell for et mulig nærmere samarbeid.
BFH

Fødselsdager
Juul Arne Sandnes – 4. mars – 67 år
Leif Hald – 7. mars – 84 år
Elly Therese Thoresen – 14. mars – 55 år
Johan Ek – 24. mars – 76 år
Thor Lund-Kristensen – 27. mars – 80 år

Frammøte
Fremmøtestatistikken for januar og frebruar 2012 foreligger nå på distriiktets hjemmeside og
viser;
Januar 60,3%, akkumulert for året 52,5%, nr.29 av totalt 56 klubber
Februar 52,0 %, akumulert for året 52,5%, nr.38 av totalt 56 klubber.
Presidenten er godt fornøyd så lenge vi er over 50%. Samtidig er å bemerke at det er den
trofaste kjerne som møter jevnt og trutt bringer oss på et anstendig nivå.
Følgende 9 stk.hadde 100% fremmøte i mars:
Robert Bjørka,
Merete Brodtkorb,
Erik Dalsrud,
Jan Harald Eikeland,
Rune Lothe,
Jan Rognebakke,
Juul Arne Sandnes,
Sverre Slevolden,
Svein Stubberud.

Mvh. Juul

