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Kronikk av Arild Endresplass
«Nyttårsforsett»
Månedsbrevet for desember betyr også at et nytt kalenderår er gått i historien. For Rotary er
dette midt i driftsåret, så det er med andre ord halvgått løp både for sittende president,
styremedlemmer, komiteer og medlemmer. I forhold til medlemstallet i klubben, kan vi være
relativt fornøyde med oppmøteprosenten. Det vi ikke kan være fornøyde med er
medlemsutviklingen. Den er dessverre for 2014, negativ. Når det er konstatert, så er ikke det
spesielt for vår klubb, det er et problem både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Man er
kjent med at dette har vært et gjentagende problem, og en sak som har vært på dagsorden
de senere årene i veldig mange klubber. Guvernøren var også opptatt av dette i sitt julebrev
der følgende tekst sakses:
RI-president Gary C.K. Huang har 3 satsningsområder:





Medlemsutvikling og rekruttering. (Dette må få høyeste prioritet fremover).
Omdømmebygging bl.a. med å arrangere Rotarydager.
Tenne lys for mennesker som sitter i mørket, - både i vår nærhet og internasjonalt.

Her ser vi at medlemsutvikling er ett av tre hovedsatsninger helt til topps i Rotary. Allerede i
januar er det satt av klubbmøte med medlemsutvikling som eget tema. Til forskjell fra
tidligere er det etter min mening (og forhåpentligvis mange andres)helt avgjørende at det
arbeidet som påbegynnes ikke bare blir diskusjoner og meninger, men påfølgende handling
slik at alt som kan gjøres blir iverksatt for å snu trenden. Dette krever imidlertid en innsats
fra hver og en, og jeg håper det er vilje til å bidra slik at klubben både kan opprettholde
eksisterende medlemmer, og ikke minst øke medlemstallet. Kan det bli vårt nyttårsløfte?
Med dette ønsker jeg alle et godt nytt Rotaryår.

Arrangement den 02.12.2014
Rakfiskaften.
Tradisjonen tro så ble det rakfiskaften i år også. Det var 21 påmeldte til ett av årets
høydepunkter. Denne gangen var det klubbens egne krefter som sto for rakfisken,
tilberedelse og tilbehør. Det ble et hyggelig arrangement med nydelig tilberedt mat, tilpasset
drikke, god stemning og sprudlende humør. Flere av deltakerne fortalte gode historier,
andre leste dikt, og selvfølgelig var det allsang.
Takk til Erik Coward og hans medhjelpere som sto for arrangementet, samt Jan Petter som
var kveldens toastmaster med stø ledelse og stemme. Veldig hyggelig at Tor Lund Kristensen
og Per L Andersen kom på arrangementet.

Arrangement den 11.12.2014
Intercitymøte i Bragernes menighetssenter/Bragernes kirke.
Som alltid i desember inviterte Drammen Rotaryklubb til intercitymøte i Bragernes
menighetssenter, hvor det ble servert julegrøt med saft og gevinster til dem som fant
mandel i grøten. I tillegg vartet de opp med kaffe og kaker, flott musikk og god julestemning.
Etterpå var vi invitert til Evensong i Bragernes kirke. Evensong er en gudstjeneste hvor
musikken spiller en viktig rolle. Det var sang ved Bragernes kirkes ungdomskor under ledelse
av Beate Strømme Fevang. Dette var en riktig vakker forestilling.

Grøtaften og julekonsert er et hyggelig førjulsmøte med ledsagere Drammen Rotaryklubb
inviterer til hvert år. Dessverre var det bare 3 av våre medlemmer som møtte denne gangen.
Referent: Bjørn Frode Hansen

Arrangement den 16.12.2014
Julemøte
Villa Blå var pyntet til jul med stjerner i vinduene, juletre og med klubbens julestjerner på
bordene. Utgangspunktet var det ingen ting å si på. Det var godt oppmøte både av
medlemmer og ledsagere som skapte en forsmak på julekos, nytelsen av julekaker som var
medbrakt og lun fin julestemning. Kvelden ble avrundet med vinlotteri der også blomstene
ble loddet ut.

Takk til de som bidro med kaker, godt humør, de som hadde kjøkkentjeneste, og til alle
fremmøtte for at det ble en god avslutning på Rotary i 2014. Presidenten avsluttet med å
ønske alle en god jul.

Referent: Arild Endresplass
Bilder: Knut Grønvold Olsen og Arild Endresplass

