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SEPTEMBER 2012

Presidentens hjørne i «september 2012-månedsbrevet»
President Svein S. kan nå se tilbake på 4 Rotary-uker i september.
Møtene med stikkordene «En APP for alt», «Integrering minioritetspråklige», «Telenor Open Mind»
og «Brakar» er historie, og jeg håper det har vært noe nytt å hente for kunnskapstørste Rotarianere.
Frammøte er som forventet (25 +/-) hver gang – og det er egentlig bra med følgende tall i bakhodet:
Vi er nå 55 medlemmer, 10 av disse møter aldri og de neste 10 møter av og til (1 til 2 ganger i
halvåret). Sånn sett er vi en klubb på 35 – hvor opp til 30 møter på det meste. Ikke verst.
Utfordringen er fortsatt at 25 av de 35 er pensjonister – kun 10 er i arbeidslivet. Gjennomsnittalderen
vår er heldigvis ikke mer enn 72 år.
Lyspunktene er imidlertid de 4 reflektantene vi har hatt innom i samme periode. Anette Narverud og
Arild Endresplass begynner (nesten) å bli varme i trøya – og Rita Haande og reflektanten Erik Dalsrud
hadde med seg (Jon Mæhlum), kommer kanskje igjen. Viktig at vi som har vært i klubben noen år, er
litt interessert i de nye (mulige) medlemmene – og forteller litt hva en Rotaryklubb holder på med.
Vet at Medlemskapkomiteen har bestilt informasjonsmateriell – og håper vi snart har det i hende.
I det møtet «Styret med komiteledere» hadde med guvernør Arild Wilberg, var det fokus på
medlemsituasjonen vår. Målet er 6 nye i løpet av dette Rotaryåret – og det må vi klare! Det er også
viktig å understreke at klubbens pensjonister er usedvanlig spreke og fulle av livskraft – og at alder
egentlig kun sitter i hodet.....
På styremøtet i oktober håper vi å komme enda nærmere et lokalt prosjekt. Komiteleder Bjørn Frode
Hansen skal da legge fram en foreløpig status på årets jobbing mot et Lokalt prosjekt. Så langt er vi
enige om at det må ha en lokal tilknytning, det må være noe vi kan jobbe sammen om og vi vet også
at det bare er en liten gruppe i klubben som kunne tenke seg å bruke mer tid på Rotary.

Konfliktløsningstrening av skoleelever, ressurssvake barn og utsatte innsatte har så langt vært nevnt
som mulige målgrupper, men vi er langt unna en konkretisering.
Prosjektjobbing gir medlemmene en strålende mulighet til å bli bedre kjent med hverandre – og for
egen del må jeg si at nettopp dette var noe av det beste med HandiCamp-jobbingen vår. Vi som holdt
på med dette arrangementet, har virkelig blitt «buddies».
Noen av oss har brukt en del tid på forprosjektet rundt en «Tysk dag i Drammen» – i april 2013. Vi ser
for oss at vår klubb og Kieler Förde Rotaryklubb klarer å få studenter til å møte oss denne lørdagen –
på Papirbredden. Vi håper den del av vårt lokale næringsliv som har med Tyskland å gjøre, stiller med
stands – og vi har allerede spennende foredragsholdere (nesten) på plass – både fra Tyskland og ikke
minst fra BI/Innovasjon Norge-Hamburg. Deutsch-Norwegische Handelskammer kontaktes – og HiBu
vil også være med på dette arrangementet (som bør åpnes av byens ordfører). Göthe-Instituttet vil
være behjelpelig med kulturinnslag – og Cafe Papirbredden vil servere tysk mat og tysk øl. Color Line
kontaktes – likeså nord-tysk reiseliv. Selv har jeg virkelig tro på at dette kan være Arrangementet vårt
i 2013. I 2012 var det HandiCamp!
Styret i HandiCamp hadde forresten siste styremøte med middag mandag 1. oktober – samme dag
Administrator Arne Fuglum var ferdig med en 26-siders sluttrapport – som presenteres Norfo fredag
5. oktober. Vi kan være stolte av å ha den karen i klubben. Han har lagt ned en kjempeinnsats – en
innsats det allerede snakkes om utenfor Elvebyen.
Tirsdag 9. oktober får vi besøk av «dialog-mester» Steinar Bryn fra Nansenskolen – et InterCitymøte
vi har ansvaret for. Håper og tror vi også vil få besøk fra Oslo-klubber, da vår foredragsholder er
sentral i Distriktets «Young friend»-prosjekt – som også handler om «dialogen» i fredsbygging. Vel
møtt!
Som nevnt tidliger tar jeg gjerne i mot tilbakemeldinger på hva som kan drive oss framover,
forbedringspunkter, prosjektideer mm. Epost-adressen er fortsatt svein.stubberud@gmail.com.
Rotaryhilsen
Svein Stubberud
President

Referater
Rotarymøte 4. sept. 2012
Presidenten ønsket velkommen og ga noen korte meldinger.
Kveldens foredrag, «En app for alt», var ved høyskolelektor og rotaractmedlem Vegard Sjøvik. Han
begynte med en kort presentasjon av Drammen Rotaract. Så kastet Vegard seg over en rask
redegjørelse for den utvikling som har skjedd siden 2007 til i dag i IT-teknologien. Han forklarte
hvordan man har brukt «gammel» teknologi (gyroskop, kamera, GPS, akselerometer,
nærhetssensorer, kompas, berøringsskjermer) i smarttelefoner og lesebrett med smart grensesnitt.
Så gikk han videre til hva disse kan brukes til ved siden av å være en helt grei PC med internett og
«ubegrensede» lagringsmuligheter. Vegard Sjøvik viste en meget fasinert forsamling ulike eksempler
på hva smarttelefoner og lesebrett kan brukes til i dag av oss alle. Foredragsholderen kom til slutt
inn på noen betenkeligheter de som bruker teknikken maksimalt kan føle.

Vegard Sjøvik

Rotarymøte, 11. September 2012
Dagens 3-minutt var ved Arne Kildebo som snakket om åpenhet ved offentlig forvaltning, og kom
spesielt inn på saken om giganthallen og leiligheter på Marienlyst som ikke har vært ute på høring før
avtale er inngått.
Kveldens hovedtema var:
Er Drammen kommune et forbilde for integrering av minoritetsspråklige?
For å snakke om dette var invitert leder av minoritetsrådet i Drammen, Ana Maria Silva Harper, og
leder av Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharakhani.
Definisjonen på en innvandrer er ”en drammenser som er født i et annet land”. De mente at
integrering ikke er et drammensproblem, men et samfunnsproblem. Det er ikke idyll blant
innvandrerne i Drammen. Det er problem med arbeidsledighet, fattigdom, boligkrise, drop outs og
manglende norskkunnskaper. Men det jobbes for å øke rekrutteringen i Drammen kommune, skaffe
møteplasser og brobyggere.
Ellers jobbes det for reell likestilling mellom minoritetene og resten av samfunnet, - uavhengig av
kjønn, rase, religion eller politisk overbevisning.
Oddbjørn Solstad
ref

Bijan Gharakhani, Ana Maria Silva Harper og Svein

Rotarymøte, 18. September 2012
Guiseppe Tamburro hadde tre minutter og snakket om kommunikasjon – god og dårlig. Hovedsaken
ved kommunikasjon er: Den som hører, skal forstå.
Kveldens foredragsholder var Tommy Rovelstad fra Telenor. Han er leder for et spesielt program hos
Telenor. Foredragets tittel: "Telenor Open Mind – deres satsing på personer med psykiske lidelser."
Telenors samfunnsansvar er en sentral del av deres forretningsstrategi og en sterk rettesnor for
deres arbeid i Norge. Arbeidsgivere, deltagere og samfunnet blir alle vinnere når mennesker som har
arbeidshindrende problemstillinger rundt det å delta i arbeidslivet, blir inkludert. I begrepet
arbeidshindrende problemer ligger både fysiske og psykiske hindringer – et nytt og godt begrep.
Telenor Open Mind er et 2 årig arbeidsmarkedstiltak, og en døråpner til arbeidslivet for deg som har
en fysisk funksjonshindring, historikk innenfor psykisk helse, samt hørsels- og synshindrede. I de
grupper som blir tatt opp i Open Mind er det omtrent 15 personer – de fleste mellom 30 og 40 år. I
dette programmet er Telenor opptatt av muligheter, ikke hindringer. Programmet er med på å gi
deltakerne muligheter til å jobbe seg inn i arbeidslivet gjennom relevant arbeidstrening og erfaring.
Telenor gjør dette ikke som veldedighet og vil hovedsakelig bruke disse personer i sin egen
virksomhet – disse er meget stabil arbeidskraft.
Rolf Udgaard

Tommy Rovelstad
Rotarymøte, 25. September 2012
Møtet åpnet ved at presidenten ønsket to reflektanter velkommen. Det lover godt for framtida.
Region 5 har hatt møte.
3 min. ved Robert Bjørka.
Tema: 2. verdenskrig. RB satt i Sachsenhausen og fortalte fra tiden der. Særlig bambingen med
brannbomber virket sterkt. Må karakteriseres som terrorbombing uten like. Tyskerne bygde
Turmbunker «høydebunkere» som sto seg mot brannbombene. RB fikk i oppdrag å tegne å planlegge
slike bunkere, men krigen sluttet før det ble iverksatt.
«Brakar – klarer den nye merkevaren å levere busstrafikk vi trenger?»
- Ved adm. dir. Henry Gaarde
Buskerud kollektivtrafikk AS byttet navn til Brakar. Bakgrunnen var at det var et vanskelig navn å
huske og «lite sexy». Siden Buskerud fylke har en bjørn i fylkesvåpenet fant de fram til navnet
«Brakar».
Fortalte om bakgrunnen for selskapet og viste en PowerPoint presentasjon av selskapet. Brakar eies
av fylkeskommunen og flere enkeltkommuner, noe som er uvanlig i Norge. Omsetningen 2012 er
budsjettert til ca. 500.000.000. 60% av kostnadene dekkes av tilskudd. Ca. 12.3 mill. reisende i året
fordelt på 260 busser med 24 årsverk. Satser på biodiseldrift som gjør at utslippene av klimagasser
blir relativt marginale.

Nasjonal transportplan tilsier at vekst i trafikken i framtida skal tas av kollektivtilbudet. Målsetning
for Buskerudbyen er at biltrafikken skal reduseres med 10% innen 2023 og kollektivtrafikken dobles.
Dette vil kreve 10.mill. i årlige offentlige tilskudd. Samtidig vil det kreves 350 mill. årlig til
infrastrukturen.
Buskerudbypakke 1 er over neste år og pakke 2 planlegges.
Kundeundersøkelse viser at over 70% er fornøyde. Et ønske er at billettsystemet kan koordineres slik
at kunden kan ha en billett til alle kollektivmidler. Skal kollektivtilbudet lykkes er frekvensen 10min
det ideelle.
Miljø: Hybrid, gass, biodisel, bioetanol og biogass. Utfordringen er kostnaden med alternativt
drivstoff.
Biler tar opp svært mye areal i byene. Dette er et stort problem som et bedre kollektivtilbud kan bøte
på.
Ref: Dag Arne Roum

Fødselsdager
Aslaug B. Trondsen – 1- sept. – 67 år
Per Langlie Andersen – 2. sept. – 82 år
Olav Hagen – 7. sept. – 69 år
Jan Thore Nordli – 10. sept. – 59 år

Aasmund Fjeld – 10. sept. – 87 år
Jan Petter Andersen – 17. sept. – 79 år
Knut Strøm Andersen – 23. sept. – 71 år
Johan Thoresen – 25. Sept. – 75 år

