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Presidentens hjørne
President Svein S. kan denne gang se tilbake på Guvernørbesøk, InterCitymøte med Steinar Bryn,
HandiCamp-oppsummering, Sabona Synnøve Falldalen og klubbens Årsmøte + Distriktskonferanse på
Vettre hotell i Asker. Tar jeg med møter rundt Tysk dag 27. april neste år, styremøte i klubben +
møte i Regionen vår, har det blitt mye «Rotary» for presidenten i oktober....Berikende møter..!
Før Årsmøtet startet, tok klubben opp et nytt medlem – Arild Endresplass. Han er «1953-modell» og
har sin arbeidsplass i Justisdepartementet hvor han forvalter Kriminalomsorgens eiendomsportefølje
– som stort sett består av fengslene våre.
Aasmund Fjeld har imidlertid meldt seg ut – og med Bjørn Turnes* bortgang er vi nå 54 medlemmer.
På siste styremøte var Medlemsverving en av sakene som ble berørt. Presidenten leder selv denne
komiteen – og den fikk en klar oppfordring til å se nærmere på tidligere utarbeidede lister over
bedrifter i vårt område med potensielle kandidater. Har hørt at dette var i den perioden Pål
Rosenvinge var president.
De av oss som har eller har hatt tilknytning til Nedre Buskeruds arbeidsliv, bør også virkelig tenke
gjennom mulige medlemmer blant kollegaer (ev tidligere kollegaer) .
Vervemateriellet er nå på plass – og på møtet 13. november får alle med hjem både vår nye brosjyre
+ vervemateriell vi har bestilt fra Distriktet.
Jobben blir da nok en gang å tenke gjennom eget nettverk – ikke minst det private (familie/venner)..
Arbeidet med Tysk dag på Papirbredden 27. april går videre. Kieler Förde Rotaryklubb har så langt
applaudert planene våre – og allerede sendt oss en liste med aktuelle foredrag.
Komiteen har nå også fått et møte med Høgskolen i Buskerud (12. november), og prosjektet går inn i
en arbeidsom fase. Lokalt næringsliv som har tett kontakt med Tyskland skal kontaktes, det samme
gjelder representanter for tyske myndigheter her i landet. De andre Rotaryklubber i vår region må
også involveres.
Finner vi en sponsor for servering av tysk mat/drikke, tror vi også flere studenter vil komme.

Gjennom arrangementet vil vi få en fin anledning til å profilere Rotary i Drammen – og det kan også
hende at våre lokale mediebedrifter fatter interesse for Tysk dag i Drammen, som ordfører Tore
Opdal Hansen vil åpne kl 1200.
9. oktober fikk vi epost fra Kristinehamn Bro Rotaryklubb ved Marie Åkerlund. Vi setter pris på at
også denne vennskapsklubben vil fortsette kontakten med oss – og på oktoberstyremøtet vårt var
det enighet om å vurdere en invitasjon tilbake da det er vår «tur» til å ta i mot besøk. Opplegget kan f
eks denne gang være et besøk med overnatting på Knutehytta ved Kongsberg – hvor de også ville få
med seg litt av den flotte naturen i det området.
Det ovennevnte er kun et foreløpig innspill/forslag – og Aministrasjonskomiteen jobber videre med
saken. Et opplegg ved Knutehytta passer kanskje best på sommeren....Jeg vil i alle fall sende en
hyggelig epost tilbake til dem – og hører sikkert nærmere hva som kan være aktuelt innenfor de
rammene vi har.
Hovedtema på siste styremøte var Prosjektkomiteens framlegg av mulige lokale prosjekter. Dere er
kanskje blitt lei av høre om «letingen» etter et Lokalt prosjekt. Min opplevelse av diskusjonen rundt
bordet var at Kirkens Bymisjons Fri-prosjekt nå synes mest aktuelt – og Styret/Prosjektkomiteen
kommer sikkert tilbake til denne saken før jul (2012!).
Vil avslutte med en kort kommentar til vårens Rotaryprogram: Programkomiteen har møte med
undertegnede onsdag 14. november – og vi tar gjerne i mot innspill til temaer fra nettopp deg.
Ha en fin november!
Rotaryhilsen
Svein Stubberud
President

Referater
Rotarymøte, 2. oktober 2012
3-min. ved Johan Thoresen. Han dvelte ved utidig bruk av ordet «ydmyk».

Distriktsguvernør Arild Wilberg var på besøk.
Sin faglige bakgrunn skisserte han – fra elektromontør til adm.
direktør i elektronikkindustrien de senere år.
Han fortalte om sitt møte med Presidenten i Rotary International
(2012 – 2013), Sakuji Tanaka, og utdypet Rotarys fredsarbeid
gjennom mottoet «Peace above self». Fredsseminarer i Berlin,
Honolulu og Hiroshima ble omtalt.
Rotary og Rotary Foundation er en av de største humanitære
organisasjoner i verden, og guvernøren nevnte bl.a.
engasjementet i poliomyelit-bekjempelsen og samarbeidet med
Bill Gates humanitære stiftelse.

Sist, men ikke minst, ble vi minnet om at Rotary er en yrkesorganisasjon.
Ref.: Johan Ek
Intercitymøte, 9. oktober 2012
Dagens tema var:
Dialog som verktøy i konfliktløsning
Ved Steinar Bryhn fra Nansenskolen.
Dette var et meget interessant og aktuelt tema, og dagens
foreleser har lang erfaring fra forhandlinger og konfliktløsninger
etter oppløsningen av Jugoslavia.
Han var opptatt av at dialog er bevegelse, at det er en livsholdning
og en synliggjøring. En god dialogperson er ”det nysgjerrige
barnet”. I en debatt er målet å vinne, i en dialog er målet å forstå.
Ved forhandlinger er det viktig å vite at det alltid er mer enn to
sider i en konflikt, og det gode og det onde finnes hos alle.
Som eksempler brukte han oppløsningen av Jugoslavia der alt gikk
galt etter murens fall, og han trakk frem flere interessante aspekter
ved krigen på Balkan og hvordan ungdom fra de ulike
folkegruppene har vært på Nansenskolen og lært å møte hverandre med likeverd og respekt.
Oddbjørn Solstad
Ref.
PS.: Steinar Bryhns foredrag er sendt til alle medlemmene.

Rotarymøte, 16. oktober 2012

Presidenten fortalte litt fra en vellykket Distriktskonferansen som nettopp har vært.
3 min v/ Juul Arne Sannes. Tema: Glødelampen.
Det oppsatte programmet er forskjøvet til januar 2013. I stedet ble det en billedkavalkade fra
årets HandiCamp v/ administrator Arne Fuglum. Flotte bilder og gode kommentarer ved Arne
Fuglum og president Svein Stubberud. Vi fikk et fint inntrykk av et særdeles godt og
vellykket arrangement.
Forslag på navn til styret.
Til slutt ble det delt ut et ark med navnene på medlemmene hvorav fem skulle krysses som
ønskes til styret. Vi står overfor en utfordring når det gjelder å få folk til å bekle styrevervene
og ikke minst president. Valgkomiteen skal jobbe videre med forslagene som kommer inn.
Ref.: Dag Arne Roum

Referat Rotarymøte 23. oktober 2012
Inger Berit Andersen hadde 3-minutter og fortalte om en sykkeltur i Italia i nærheten av Venezia.
Underveis kom de til en mindre by (8000 innb.) hvor hovedgaten var pyntet med norske flagg og de
hadde Baccalao-festival. Bakgrunnen var at et italiensk skip i 1431 kom ut for et uvær i Nordsjøen og
havnet tilslutt på Røst hvor alle ble reddet.
Kveldens foredrag med tittel "Har konfliktløsning
aldersgrense?" var ved Synøve Faldalen. I livet støter man
stadig på konflikter, men hvordan man skal løse disse, lærer
man på ingen skole. Verken på grunnskole, videregående
eller universitet. Foredragsholder sammen med noen få
andre personer, bl.a. Johan Galtung, har utviklet en metode
for å løse konflikter. Denne metoden har fått navnet
Sabona som betyr "Jeg ser deg" på et afrikansk språk. Med
denne metoden kan konflikthåndtering læres. Gruppen har
klart å få slik undervisning inn i noen få skoler og metoden
slår godt an. Sågar i barnehager er metoden blitt prøvd.
Ved en konfliktløsning kan man ha fem typer løsninger: 1.
En part vinner alt. 2. Den andre part taper alt. 3. Ingen av
partene får noe. 4. Begge parter får litt (kompromiss). 5.
Begge parter får mye (Vinn/Vinn-situasjon). I mange
konflikter ser man den åpenbare reaksjon (slåsskamp), men
det kan være underliggende, skjulte motiver som kan være
den utløsende faktor. Gruppen har skrevet en bok om
konflikthåndtering og legger frem syv forskjellige verktøy
for å løse konflikter. Et meget interessant og aktuelt foredrag.
Rolf Udgaard
Torsdag, 25. oktober 2012 var 14 medlemmer av rotaryklubben i Drammens Teater på Kari Bremnes
konsert. Vi fikk se og høre en opplagt artist med et firemannsorkester av høy kvalitet gi en
forrykende forestilling.
KGO

Årsmøte, 30. oktober 2012
Før årsmøtet ble satt hadde Rune Lothe 3- minutt. Han omtalte landets små bedrifter som en positiv
del av landets struktur og hvor de fleste av landets arbeidstakere har sitt virke.
Kveldens møte var årsmøte i klubben.
Årsberetning og regnskap ble godkjent med mindre vesentlige kommentarer.
Valgkommiteen la fram forslag til nytt styre for perioden 2013-2014. Vedtatt med akklamasjon.
Et nytt medlem ble valgt inn i klubben, Arild Endresplass.
Ref.: Johan Ek
PS.: Et fyldig referat av årsmøtet er sendt ut til alle medlemmene av klubbens sekretær

Fødselsdager
Erik Coward – 7. oktober – 75 år

