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Kronikk
I oktober 2011 ble jeg invitert på en biltur gjennom det sydlige USA fra Sarasota i Florida til
Los Angeles i California. Langs den veien var det mange kjempestore reklameplakater.
En av disse forbauset meg. Det var en enorm plakat med anmodning om å melde seg inn i
ROTARY: ”are you the one missing”? Rotary har et overordnet ønske om flere medlemmer,
og i Amerika er dette ikke noe unntak i så måte. Men, å avertere etter det representerer en
forskjell fra min første tid i Rotary, da medlemmene ble håndplukket og vurdert, før de ble
godkjent som verdige til å innlemmes. Men tidene forandrer seg jo, og man må innrette seg
etter forholdene. Men styrker den endringen Rotary som organisasjon?
Medlemsvekst er en ting, men minst like viktig er det å holde på de gamle medlemmene.
Tilgang og vekst og botemidlene i så måte har blitt diskutert mye, og mange har en mening
om det, og meningene er mange.
Noen vil at Rotary skal være et slags folkeakademi med hovedvekt på foredrag og
diskusjoner, og andre synes det sosiale er like viktig, med hyggelig samvær, vektlegging på
Rotarys idealer og valgspråk og utvikling av mennesker. Dette er et gammelt og evig tema i
Rotary.
Personlig vil jeg si ja takk begge deler. I alle fall er tid til å snakke sammen meget viktig.
Det skaper trivsel i klubben. Oppgaven å finne gode programmer, noe for enhver smak, er en
utfordring. Jeg er fristet til å si: stakkar programkomite` som skal fylle opp for et helt år.
Når sant skal sies, så liker jeg noen minutter med ”skravla går,” på slutten av møtet, og en
kveld i ny og ne med bare sosialt samvær er også bra. Det tror jeg vil gagne klubben.
Personlig har jeg et sterkt ønske om at vi må finne et bedre, hyggeligere og mer velegnet
møtelokale enn det vi har i dag.
Rotary rommer et mangfold av tanker og ideer, og med vårt valgspråk: Service Above Self og
vår formålsparagraf har jeg tro på fremtiden. Men, hva kan man rekke på en time?

GODT NYTT ÅR
Thor Lund-Kristensen

Referater

Referat, rotarymøte 3. januar 2012
3-minutt v/Oddbjørn Solstad. Han gav et fint bilde av hva kostomlegging og mosjon kan gjøre
for helsen.
Tor Erik Gudmundsen hadde et kort innlegg om møteprogrammet – for mye prat og for få
foredrag?
Robert Bjørka holdt et fasinerende innlegg om Bernhard Folkestad (1879-1933) med
utgangspunkt i de maleriene haqn var ansvarlig for og som nå henger i Bragernes-salen på
hotellet. Robert Bjørka er imponerende med sine brede kunnskaper og evne til å formidle
disse til oss i klubben.
Ref.:Johan Ek

Referat, rotarymøte 10. januar 2012
Presidenten kunne i kveld ønske velkommen til et godt besøkt møte. Spesielt hyggelig var det
at han kunne ønske velkommen et tidligere medlem av Drammen Vest, lege Brit Standnes.
For noen år siden måtte hun melde seg ut av Drammen Vest pga. stort arbeidspress, men vi
ønsker henne nå hjertelig velkommen tilbake, og nå inn i Drammen Syd-Vest.
Svein G. Nyblin holdt kveldens 3-minutt om gjestfrihet.
Assisterende guvernør Leif Agnar Ellevset fra Skaugum Rotaryklubb var kveldens
foredragsholder. Han redegjorde for strategiplanen til Distrikt 2310, hvilket viste seg å være
en grundig, omfattende og mangesidig plan for utvikling av medlemmene og klubbene i
distriktet. Dette er ikke et pålegg, men en anbefaling med ønske om å øke kunnskapen om
Rotary. I den anledning nevnte han Rotaryhuset, Rotaryskolen og IT-kurs for å styrke og
synliggjøre Rotary og øke medlemsveksten. Samarbeide og sammenslåing og felles aktiviteter
innen distriktet og med de lokale media samt bruk av Facebook har også beviselig god effekt i
så henseende.
Ellevset drev propaganda for å gi midler til Shelterbox aksjonen. Han omtalte Hurumklubben
som meget aktiv, og han hadde mange gode ideer for et aktivt Rotaryliv. At en Rotaryklubb
hadde drevet loddsalg utenfor klubben til inntekt for Shelterbox , er selvsagt prisverdig, men
en av møtedeltagerne reiste forsiktig spørsmålet om Rotary skal/bør kopiere Lions?
Thor Lund-Kristensen

Presidenten og ass.guv. Leif Agnar Ellevset

Referat, rotarymøte 17. januar 2012
Møtet var i sin helhet viet foredrag av
Tidligere ambassadør Terje Johannessen:
Tema for møtet var den politiske utviklingen i verden de siste 20 år.

Vi tar med et kort referat av de temaene han snakket om:
Etter Berlinmurens fall ble Tyskland igjen ledende i Europa. Sovjet ble oppløst og USA var
den eneste supermakten.
20 år etter har USA store budsjettunderskudd, har mistet sitt teknologiske forsprang til Kina,
Japan, India og Sør-Korea. Disse landene overtar sammen med Brasil, og om kort tid er det
disse landene som har de sterkeste økonomiene, og skyver USA, Frankrike, Storbritannia og
Tyskland ned av pallen. Om 20 år er det ingen europeiske land tilbake blant viktige
økonomier i verden.
Han mente også at EU var blitt mer innadvendt. De vil ikke ta de upopulære grep som må til
for å endre den negative spiralen de var inne i, siden det ikke vil gi positive utslag ved neste
valg. I Hellas og Italia har politikerne måttet overlate styringen til eksperter.
Om NATO sa han at de neppe hadde reell kapasitet til å forsvare et lite land mot angrep.
Ellers var WTO uten styring og mangler lederskap. Proteksjonisme er på fremmarsj. Vi ser
det også i Norge: Støtt norsk industri. Det går mer og mer i retning av tollbeskyttelse og
eksportsubsidier.

Oddbjørn Solstad
Referent

Tidl. Ambassadør Terje Johannessen

Referat Rotarymøte 24. januar 2012
Presidenten ønsket alle velkommen – også tre gjester og to reflektanter.
Tre minutter ved Merete Brodtkorp. Hennes hovedbudskap var: «Stopp likegyldigheten –
bli engasjert.»Når vi ser urettferdighet og undertrykkelse i samfunnet er det tid for å si fra
eller bli sint! Den lille boken «Bli sint» av StéphaneHessels – som Merete anbefalte - er solgt
i nesten 3 millioner eksemplarer i Europa. En norsk toppleder spurte på et møte: «Er det ingen
som er uenige med meg?» Han var egentlig overrasket over dette. Det spiller en rolle hva vi
mener. Merete har den holdning at barn ikke trenger å bli beskyttet mot krangel og høylytte
diskusjoner i familien.
Dag Arne Roum:På gamle tomter på Madagaskar
I fjor fikk Dag Arne en invitasjon til en tur til Madagaskar som det var lett å si «ja takk» til.
På 1970-tallet hadde Dag Arne i flere år vært misjonær på denne spesielle øya og han gledet
seg til å komme tilbake på gamle tomter. Den gang var det ca. 100 misjonærer der – nå er det
15 – 16 stykker. Madagaskarer dobbelt så stor som Norge og har en befolkning på 21
millioner – fordelt på 18 forskjellige folkegrupper. Madagaskar ble skilt fra Afrika for mange
millioner år siden og dyrelivet og plantelivet der utviklet seg annerledes enn de fleste andre
steder på jorden. På Madagaskarfinnes det hele 40 forskjellige arter Lemurer – ellers i verden
er det funnet bare en art.Det ble vist bilder av bregner som anslagsvis var 10 meter høye –
denne type bregner hører egentlig hjemme i tiden hvor jorden hadde dinosaurer. Man mener at
befolkningen på Madagaskarer kommet fra Borneo for ca. 1800 år siden – både språket og

folket har fellestrekk med Borneo. For dem som ikke liker masse-turisme, er
Madagaskarideell – lange fine strender nesten uten mennesker og ingen store hoteller.
Det vaskes etter gull i mange elver, der finner man også flere typer edelstener. De som vasker
får en luselønn, mens salget av de edle varer bare kommer de rike til gode. Det er meget stor
forskjell på fattig og rik. Det styresett som nå er på Madagaskar har liten internasjonal
anerkjennelse og korrupsjon er utbredt. Man kan godt si at Madagaskar har et vanstyre. På
øyaer det store sisal-plantasjer. Sisal brukes til å lage tauverk og dette er en stor næringsvei på
Madagaskar, men denne måten å lage tauverk på, har stor konkurranse fra den industri som
lager tau av nylon eller andre kunststoff. Et av de eldste huser fra 1800-tallet og er en gammel
norsk misjonsstasjon. Vanlige hus lages av leire og er ikke så solide.
I løpet av tiden i 1970-årene lærte Dag Arne seg gassisk – det lokale språk. Da reisefølget i
fjor kom forbi et lokalt marked hvor bl.a. noen damer solgte ris, spurte Dag Arne på gassisk
om hvordan damene hadde det og hva prisen på ris var. Overraskelsen over at en turist kunne
gassisk var så stor at damene bare brøt ut i latter og Dag Arne fikk knapt svar på sitt spørsmål.
Risen på Madagaskar produseres på samme måte som i Indonesia – på store og mange
terrasser i terrenget. For eksport produseres store mengder vanilje, men de insekter som
vanligvis bestøver disse plantene, finnes ikke på Madagaskar. Derfor bestøves disse for hånd.
Foredraget fra Dag Arne var veldig interessant og fremført på en meget fin måte.
Rolf Udgaard

Dag Arne Roum
Referat, rotarymøte 31. januar 2012
Sivilforsvarssjef i Buskerud, Johan Audestad, fortalte om sivilforsvarets oppgaver på
bakgrunn av de utfordringer sivilforsvaret(SF) hadde hatt i forbindelse med katastrofen på
Utøya 22.07.11.
Det var betydelige oppgaver SF fikk – alt fra sikring av områdene og registrering av
overlevende til håndtering av de døde og ivaretagelse av de pårørende og leirdeltagernes
eiendeler. Det var nesten unødvendig å konkludere med at vi fortsatt trenger SF.

SF er statens forsterkningsressurs for innsats ved store og spesielle hendelser. Til Utøya – og
fastland – ble 370 personer mobilisert og 17000 arbeidstimer investert. Ressurssituasjonen ble
vurdert som tilfredsstillende, men kapasiteten ble kritisk utfordret, og naturlig nok – det var
store personellmessige utfordringer.
SF er en folkerettslig organisasjon på linje med Røde Kors. Er ubevæpnet. Teller i dag 8000
personer (menn og kvinner) i vernepliktig alder, med en krigsreserve på 8000 personer. SF er
pålagt oppgaver i fred, krisesituasjoner og krig, er underlagt justisdepartementet.
SF deltar også i utenlandsoperasjoner, da gjerne som støtte i humanitære operasjoner (FN,
Røde Kors etc)
SF har nok en anstrengt økonomi, da midler til å trene mannskapene er altfor sparsomme bl.a.
Johan Ek
referent

Sivilforsvarssjef Johan Audestad

Fødselsdager
Sven Eivind Jonassen – 13. januar – 84 år
Arne Ove Bøe – 21. januar – 82 år
Bjørn Frode Hansen – 22. januar – 70 år
Knut Knutsen – 26. januar – 84 år

Frammøte
Møteprosent i november ble 59,0%, akkumulert for året 52,3%. Det plasserer oss som nr. 24
av distriktets 56 klubber. Det er bra !
Møteprosent i desember ble 43,7%, akkumulert for året 50,5%. Det plasserer oss som nr 43 av
distriktets 56 klubber. Lav fremmøteprosent i desember skyldes at både intercitymøtet i
Bragernes kirke og vårt møte i romjulen hadde lavt fremmøte som forventet.

Følgende hadde 100% fremmøte i januar;
Jan Petter Andersen,
Inger-Berit Andersen,
Robert Bjørka,
Merete Brodtkorb,
Erik Dalsrud,
Jan Harald Eikeland,
Johan Ek,
Bjørn Frode Hansen,
Sven Eivind Jonassen,
Thor Lund-Kristensen,
Knut Grønvold Olsen,
Trygve Rognan,
Juul Arne Sandnes,
Harald Sjåstad,
Sverre Slevolden,
Svein Stubberud

