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Kronikk

Rotarys ”Flaggskipsprosjekt” – Handicamp Norway 2012
er i rute
Handicamp Norway 2012 – en internasjonal aktivitetsleir for fysisk funksjonshemmet
ungdom i alderen 18-28 år - går av stabelen i perioden 22. juli til 4. august 2012 på
Haraldvangen i Hurdal kommune. Det var som kjent Peter Wessel, tidligere President i
Drammen Syd RK, som tok initiativet til prosjektet. Leiren ble avholdt første gang i 1976 og
senere annet hvert år. Leiren i 2012 blir den 19. i rekken.
Leiren er et samarbeidsprosjekt mellom Rotary, Inner Wheel og Rotaract, med Drammen
Syd-Vest RK som arrangørklubb og Norsk Rotary Forum (NORFO) som den økonomiske og
juridiske ansvarlige instans. Arbeidsgruppen og styret ledes av en ”Administrator”, Arne
Fuglum. I arbeidsutvalget er Svein Stubberud logistikksjef og Jan Thore Nordli kasserer. Som
sekretær har vi ”lånt” Hanne Nordgård fra Drammen St. Hallvard RK og som sponsorsjef Per
Nessjøen fra Drammen RK. I styret for øvrig er President Juel Arne Sandnes og Elisabeth
Slevolden, Drammen Inner Wheel, styremedlemmer.
Etter invitasjon til alle 535 DG´er i RI – International, var det ved fristens utløp 1. februar
2012 kommet inn 120 søknader. Det er plass til 100 deltakere på Haraldvangen. Et eget
utvelgelsesutvalg har vært i sving og med god hjelp av vårt medlem, lege Brit Standnes, er
100 søkere tilskrevet og har gitt tilbakemelding om sin deltakelse. Responsen har vært
overstrømmende og det er tydelig at leiren er kjent i de internasjonale Rotary miljøer som et
høydepunkt å delta på. Deltakerne kommer fra 14 land og fordelingen er 51
funksjonshemmete og 49 ledsagende medhjelpere. Disse blir plassert i team på to-personers
rom. I tillegg til deltakerne, innlosjeres også de to leirlederne og 23 aktivitetsledere på
Haraldvangen. Aktivitetslederne kommer fra 7 land hvorav noen helt fra Australia. Helgen
21.-22. april arrangeres et forberedende planleggingsmøte på Haraldvangen for 11 av
aktivitetslederne i regi av de to leirlederne Annette Kollungstad, Kolbotn Rotaract og AnnKristin Sæther, Smålenene Rotaract. Administrator Arne Fuglum deltar også på dette møtet.

Arbeidsutvalg og Styret har jobbet intenst med sponsorleveranser og tjenester og er så langt i
god rute med fremdriften.
Arne Fuglum

Referater
Møtereferat 07.02.2012
Møtet var annonsert som aktualitetsmøte og kaffemøte med vinutlodning.
Gjest i aften var Mia Henriksen som er plukket ut til å delta på RYLA-seminar på Sundvollen.
(Hvis noen mot formodning er ukjent med hva RYLA står for, så er det omtalt på side 86 i vår
matrikkel 09-2011.)
Mia Henriksen fortalte kort om seg selv og sine meritter så langt i livet, og etter henne var det
vårt tidligere medlem i Drammen Vest, nevrolog Britt Standnes tur til en liten presentasjon.
Knut Grønvold Olsen minnet i sin 3-minutter om at en 3-minutter helst skal vare i max. 3
minutter, og at møtereferater bør være korte. Dessuten synes han hjemmesiden vår kunne
forbedres.
Arne Fuglum som er administrator for årets Handycamp ved Hurdalsjøen fortalte så at det
hadde kommet inn 122 søknader fra ”hele verden”, men at det er plass til kun 100.
Britt Standnes ble med sin erfaring som nevrolog en viktig person i utvelgelsen av egnede
deltagere. De som møter kommer fra 17 land, og har med fra 1 til 3 assistenter. Oppholdet er
gratis, men transporten dekkes av deltagerne selv, eller de blir sponset.
Deltagerne kommer til leieren 22. juli og reiser hjem igjen 4. august.
Referentens bemerkning: Tristere møtelokale til et ”kaffemøte” skal man lete lenge etter.

Thor Lund-Kristensen
Referat, rotarymøte 14. februar 2012
Kveldens foredragsholder var Reidar Heieren. Han er nå kommunikasjonsansvarlig i Tess,
men han er mest kjent fra sin tid i nærradio og Lokal-TV hvor han laget mange programmer
om lokale industribedrifter og lokal industrihistorie.
Foredraget kalte han Made in Drammen som også er navnet på ei bok han har skrevet om
lokal industrihistorie.
Han fortalte at Drammen har og har hatt over 300 industribedrifter. De viktigste bransjene er:
Verksteder, trelast ( 17 sagbruk og høvlerier), papir (10 papirfabrikker), tekstil, nærings- og
nytelsesmidler og kjemisk industri. De største: National Industri, Drammens Jernstøberi,
Drammens Slip, P.Christensen Trikotagefabrikk, Drammens Glasværk, Drammen Paper
Mills, Norsk Kabelfabrikk, Nøsted Brug.
Flere av bedriftene har stor betydning både nasjonalt og internasjonalt. Eksempler er
transformatorene til National som man finner over hele verden. Drammens Slip bygde en
periode ca 40 kjøle- og fryseskip, Drammens Jernstøberi bygde svingportalkraner,
kjølekompressorer, transportable grusverk og små dampbåter. Han fokuserte også på Brødr.
Andersen & Krussand verktøymaskinfabrikk som er verdens ledende produsent av
vannkanoner for offshore.

Spesielt er papirindustrien viktig. Gulskogen Cellulosefabrikk ved Syretårnet (1910-1971) var
den eneste cellulosefabrikken, men Drammen hadde 23 papirmaskiner på det meste. Nå er det
bare Sunland som fortsatt er i drift.
Oddbjørn Solstad

Reidar Heieren

Referat, rotarymøte 21. februar 2012
I presidentens fravær ble møtet ledet av innkom.pres. Svein Stubberud.
Per. L. Andersen sa noen minneord over Odd Danielsen, chartermedlem, som gikk bort denne
uken. 1-minutts stillhet.
3-min. v/Inger Berit Andersen. Hun viet sitt innlegg til de mange problemene ved
mobiltelefonbruken i vårt samfunn i dag.
Møtets tema var «Yrkesforum».
Gunnar Horgen tok for seg utviklingen i gullsmedfaget med historisk tilbakeblikk helt til
oldtiden. Han redegjorde kort for den tekniske utviklingen fram til vår tid med datastyrt
design og støping. Masseproduksjonen krever i dag færre gullsmeder.
Noen spørsmål fra salen.
Ingeborg K. Sølverud gikk kort gjennom sin yrkeskarriere fram til hun tok ut AFP som 62åring. Hun har deretter konsentrert seg om driften av farsgården i Sande. 16 små og store hus
krever sitt. 210 mål jord er forpaktet bort, men må likevel passes på. Skogen er noe som
interesserer Ingeborg mye. Hun fortalte om moderne skogsdrift. Skogsbilveier etc. krever
store investeringer. Avsetting til skogfond er en økonomisk fordel. Ingeborg bruker også mye
på restaurering av gammel bygningsmasse, som gir leieinntekter, boliger og verksteder. Å
finne gode leietagere krever mye tid.
Spørsmål og synspunkter etterpå.
Ref.: KGO

Gunnar Horgen og Ingeborg K. Sølverud

Referat, rotarymøte 28. februar 2012
Presidenten ledet møtet. I sitt 3-minutt fortalte Svein Stubberud litt fra sitt engasjement i
arbeidet for de som lider av en psykisk sykdom. Giuseppe Tamburro hadde representert på et
besøk i somalisk forening, der rotaryklubben var invitert. Han fortalte kort om besøket.
(KGO)
Rolf Udgaard hadde kalt sitt foredrag denne kvelden for «Å leve med psykisk lidelse.»
Han ga en levende beskrivelse av hvordan han fra 1970 har levd med sin psykiske lidelse.
Diagnosen ble først stilt etter mange år – bipolar lidelse, tidligere kalt manisk-depressiv
lidelse. Hans «variant» var i det vesentlige preget av maniske faser – altså en unipolar
sykdom. Folkehelseinstituttet omtalte psykiske lidelser som en folkesykdom (2009). Ca 50%
av befolkningen gjennomlever en psykisk lidelse i løpet av livet., og 33% av alle nordmenn en
slik tilstand i løpet av et år. Dette er nesten ubegripelig store tall, men avgrensningen mot en
normaltilstand er selvfølgelig diffus og vanskelig å trekke.
Rolf Udgaard fortalte levende om hvordan slike maniske faser oppleves; han lever intenst,
nyter livet, lever i øyeblikket, kroppen går på høygir, mens omgivelsene klager. Statistikken
forteller at 85% av pasientene gjennomlever en skilsmisse. Ikke for hans egen del – hans kone
vet at det går over. Han fortalte også om hvordan slike episoder kan utløses, bl.a. ved stress.
Han har nå levd med sykdommen i over 40 år, og har det meget bedre enn de første 10-årene.
Han har nå en sikker diagnose, medikasjonen er justert og han kan si at sykdommen ikke har
kontroll over ham, men han har kontroll over sykdommen.
Ref: Johan Ek

Rolf Udgaard

Fødselsdager
Gunnar Horgen – 3. februar – 65 år
Kjell Jan Weierud – 14. februar – 62 år
Svein Martin Lund – 21. februar – 66 år
Erik Winnes – 28. februar – 84 år

Frammøte
Distriktet har ikke lagt ut ny frammøtestatistikk for januar og februar.
Følgende 15 stk. hadde 100% frammøte i februar:
Jan Petter Andersen,
Per Langlie Andersen,
Erik Dalsrud,
Jan Harald Eikeland,
Arne Fuglum,
Tor Erik Gudmundsen,
Bjørn Frode Hansen,

Sven Øivind Jonassen,
Knut Knutsen,
Trygve Rognan,
Juul Arne Sandnes,
Harald Sjåstad,
Brit Standnes,
Sverre Slevolden,
Svein Stubberud

