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Kronikk
Av Arild Endresplass
Månedsbrevet for april er litt spesielt for Drammen Syd-Vest Rotary. Myrsnipen – som kjent
et prosjekt i Bymisjonen, som klubben har sponset med kr 50 000 ble åpnet i slutten av
måneden. Vår president var til stede ved åpningen, der også byens ordfører var. Rotary har
fått mange gode tilbakemeldinger på av bidraget har vært avgjørende for å kunne realisere
dette prosjektet. Denne kronikken er i hovedsak sakset fra hjemmesidene til Bymisjonen,
men i den hensikt å vise litt hva prosjektet går ut på.
Myrsnipa samværsted er Kirkens Bymisjons tiltak som legger til rette for trygge og gode
samvær mellom barn og deres foreldre. De fleste barn har behov, nytte og glede av å ha
kontakt med sine foreldre. Selv i vanskelige og konfliktfylte familiesituasjoner har barn behov
for å treffe sine nærmeste. En viktig forutsetning for trygge og gode samvær er å gjøre det
forutsigbart for barna. Barna vil møte et fast personale hver gang. Samværene blir utført på
oppdrag fra barneverntjenesten, sosialtjenesten, familievernkontorene eller annen offentlig
instans eller firma.
MYRSNIPA TILBYR:
• Tilrettelegging av samvær i barnevennlige omgivelser i leiligheter som er
hjemmekoselige, trygge og nøytrale.
• Kvalifiserte ansatte som fører tilsyn og skriver samværsrapporter der dette
etterspørres.
• Veiledning til foreldre og andre omsorgspersoner.
• Samtaler med barn og foreldre i forkant og/eller etterkant av samvær.
• Gode opplevelser for barn og foreldre.
• Utleie av leilighet til samvær med andre tilsynspersoner enn ansatte ved Myrsnipa.
• Utleie av leiligheter til andre formål, f.eks. barnesamtaler/observasjoner.
• Mulighet til å benytte kontor med enveisspeil for å observere samværet.
• Mulighet for å å observere/høre samværet via kamera og lydoverføring. (Ta kontakt
for ytterligere info.)
• Samværene betales av barneverntjenesten, sosialtjenesten, familivernkontorene eller
annen offentlig instans.
Hyggelige og barnevennlige leiligheter

Samværene foregår i to hyggelige og barnevennlige leiligheter. Barna vet hvor de skal og hva
som venter dem der av muligheter for lek og aktiviteter. Der møter de sine foreldre og et fast
personale.

På Myrsnipa kan barn og foreldre være sammen om ulike aktiviteter som å lage mat, spille
spill, tegne, se barne-TV eller gjøre lekser. Myrsnipa samarbeider med foreldre, barn og
barneverntjenesten om planlegging og gjennomføring av samværene. Vi ser det som viktig å
være brobygger mellom voksenpersonene rundt barna.
Vi bestreber oss på at det enkelte barn blir ivaretatt, samtidig som foreldrenes myndighet og
integritet blir opprettholdt.
Myrsnipa er et tiltak i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen.
Arrangement den: 01.04.2014
Ingen 3-minutter.
Hovedtema for kvelden: Kåseri med nærmest fritt tema, men knyttet til Drammen og
omegn.
Foredragsholder: Samfunnsredaktør Odd Myklebust fra Drammens Tidende.
Myklebust åpnet med å si at eiendommen der Villa blå ligger, er på historisk grunn. Fra
gammelt av gikk grensen til Skoger kommune og Vestfold fylke like nord for eiendommen.
Austad gård var kommune eller herredshus for Skoger kommune den gangen. I dag er det
fortsatt mange kommunehus innenfor en radius av 30 min. Dette er i kommunene: Øvre – og
Nedre Eiker, Modum, Lier, Asker, Bærum, Svelvik, Sande, Røyken, Hurum og Holmestrand.
I lys av de nærliggende kommunene kom han også inn på dette med
kommunesammenslåing. Myklebust sa at når det kommer til stykket så er det ikke særlig vilje
i kommunene til å fusjonere. Det har innimellom også kommet opp diskusjon om
sammenslåing av Drammen og Lier, der Drammen har hatt vilje og Lier det motsatte. Han
mente at de kommunene som bør ha potensiale og nytte av sammenslåing vil være de med
dårlig økonomi. Et problem er at to kommuner som i prinsippet ønsker å fusjonere, ligger i to
ulike fylker. Det lar seg ikke gjøre pr i dag.
Han viste til godt samarbeid mellom de to blå kommunene Drammen og Kongsberg, selv om
de er veldig ulike i struktur. Kongsberg med høyteknologi, og Drammen med skole og
utdanning.

Sykehussaken ble heller ikke glemt. Myklebust mente at denne saken ikke har veldig stor
interesse for den jevne drammenser, mens det i Kongsberg fort kan bli store protester og
demonstrasjoner dersom de mister sitt sykehus på bekostning av Drammen. Tidligere
rådmann i Drammen har kommet opp med en plan B ift ABB planen, med forslag om
utbygging på nåværende sykehusområde.
Han kom også litt inn på Gullhaug tomten som ble forkastet. Ideen som førte til dette
somlokalisering kom fra sykehusets egne den gang, og ikke fra Vestre Viken. Derfor var
prosessen feil og ikke akseptabel for helsemyndighetene. Et pr av de tingene som ble gjort
feil var en ikke eksisterende dialog med tomteeier, og ellers en mangelfull informasjon for
øvrig.
Arrangement den: 08.04.2014
3-minutter: Knut G. Olsen.
Tema: Dyreriket og dets oppbygning. Et innlegg som dannet et veldig godt utgangspunkt for
hovedforedraget.
Hovedtema for kvelden: Markkompostering.
Foredragsholder: Alene Tesfamichael Alemu. (reflektant)
Alene er fra Etiopia og har vært medlem i Rotary der før han reiste fra hjemlandet. Han
startet med å informere om bruken av personnavn i Etiopia fungerer. Fornavnet alene, er
hans navn. Tesfamichael er farens, og Alemu er bestefarens. Slik flytter man navnene
gjennom generasjonene. Han er gift, har to barn og bor i Drammen. Alene har
masterutdanning med en del påbygging. Han har bla studert ved Ås.
Etter utdanningen har han bla vært forsker, lektor ved et universitet, inntil han nå jobber i et
prosjekt med markkompostering på Lindum.

Alene viste frem hvordan prosjektet på Lindum gjennomføres, og at det finnes flere måter å
kompostere på. En kompost er avhengig av oksygen, fuktighet og varme. Meitemarkkompost
er en kaldkomposteringsmetode.
Til orientering er dette helt i startfasen i Norge, mens man i bla i USA kaller resultatet for sort
gull. Vi ønsker alene lykke til videre.
(15.04.2014 – Påskeuken.)
Arrangement den: 22.04.2014
President Dag Arne Roum var tilbake fra sin permisjon og ledet møtet.

3-minutter: Svein Stubberud
Tema:
Han fortalte om sitt arbeid med ungdom som har droppet ut av skole/arbeidsliv, og sitt arbeid med å
få disse tilbake i samfunnet. Arbeidsplasser til disse må lages, da det er svært få plasser til ufaglært
arbeidskraft av denne type. Diverse store prosjekter er på gang i samarbeid med næringslivet.

Hovedtema for kvelden:
Kvelden skulle ellers by på to mini-egoforedrag. Robert Bjørka hadde dessverre meldt forfall. Børre
Andersen disponerte derfor tiden som han ville. Han er ekte drammenser, født i Skoger. Vi fikk litt om
hans slekt og deres yrkesbakgrunn.

Børre tok oss deretter med på en gjennomgang av sin utdannelse og yrkeskariere, arbeidsplasser og
prosjekter han har vært med på. Han avsluttet med noen ord om sin dag i dag, betonte særlig gleden
over kontakten med barnebarna.
Det ble tid til samtale om noe av det Børre hadde nevnt. Kvelden ble rundet av med trekking i
vinlotteriet.

Arrangement den: 29.04.2014
3-minutter: Johan Thoresen
Tema: Teknologi og lykke i gammel og ny tid kontra reell lykke. Synspunkter til ettertanke,
herunder vår tilgjengelighet bla via mobiltelefoni, alle medier man skal forholde seg til, og
valget om å henge med eller ikke.
Hovedtema for kvelden:
Besøk av distriktsguvernør Marianne Smith Magerli og AG Erik Werner. Hun begynte med å gi
en oppsummering av sitt drøye ¾ års virke som guvernør. En av de tingene som hun var
opptatt av, var et pilotprosjekt som går ut på at rotarianere blir faddere for rotaraktianere.
Dette kan være med på å styrke mulighetene for rekruttering.
En annen ting guvernøren var opptatt av, var strukturen i klubbene. Hun understreket at det
er viktig at drift og ledelse av Rotary ikke må være individuell, men et «team work». Jo flere
som trekkes inn jo bedre og mer kreativ blir driften.

Videre informerte kveldens hovedgjest om frokostmøter på forskjellige steder der alle yrker
er velkommen til å delta i diskusjon og meningsutveksling. Møtene kan i følge guvernøren,
legges både til ettermiddager eller alternative tidspunkter.
Global Dignety Day er et pågående prosjekt (Organisasjonen ble stiftet i 2006 av Kronprins
Haakon, John Hope Bryant og Pekka Himanen.) der Rotary går inn og tilbyr sin mangfoldige
kompetanse. Rotarianere kan påta seg å være veiledere for elever ved videregående skole
( 2. klasse). Dette kan også være en mulighet til å markedsføre Rotary og som igjen kan være
et skritt i rekrutteringsarbeidet.
Møtet ble avsluttet med meningsytringer og ordveksling.
Referent: Arild Endresplass (og Knut G Olsen 22.04.)

