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Av Dag Arne Roum
President på rømmen.
Her sitter jeg i et kloster og overlater hele butikken til Juul Arne. Det er sannelig litt av en
president Drammen Syd‐Vest klarte å hoste opp for dette året! Jeg er heldig som har så flott
klubb å forholde meg til som tar slike sidesprang med stoisk ro og mild overbærenhet. Takk
for det!

Akkurat nå strever novise Frederike med å få opp varmen her jeg sitter. Det kan trengs for
kulde og regn har preget de siste dagene. Sulaymania (Slemania) i nord‐Irak/Kurdistan ligger
850 moh. Fjellene rundt er opp i 1700 moh og i det fjerne skimtes det snødekte fjellmassivet
som strekker seg 2500 moh. Byen har ca 2.mill. Innbyggere og regnes som den tryggeste i
hele Irak. Ikke mindre enn fire 5 stjerners hoteller er det her og Midtøstens største
fornøyelsespark! Mange andre parker med fontener og lekeapparater for barn finnes her og
Iraks nest største museum med gjenstander tilbake til Babylonias storhetstid for noen tusen
år siden. Nye og flotte hus dukker opp overalt, for ikke å snakke om kjøpesentre. Heldigvis
holder de tradisjonelle basarene i sentrum stand. Der er det folksomt på dagtid, så overtar
sentrene kvelden.
Sulaymania regnes som den mest liberale byen i hele regionen og det er lett å se av
klesdrakten. Ikke mye burka her i gården! Hvis jentene på byen hadde vakt oppsikt i

Drammen måtte det være pga høy sminkefaktor. Byen er dessuten et kultursenter med
mange forfattere og kunstnere. Kulturhus og flere kinoer, nye og fine.
Skulle du ha noen forutinntatte meninger om Midtøstens elendige bilpark og
villmannskjøring får du deg en overraskelse her. Bilparken er splitter ny. Ingen får lov til å
kjøpe ny bil som er eldre enn fem år. Det er radarkontroller, på motorveien inn til byen
holdes hastigheten ned av humper i veibanen og fotgjengeroverganger respekteres. Noen
bruker til og med bilbeltet! Men heller ikke her er det en god del som har fått blinklyset sitt
til å fungere. Likevel er det merkbart at vi er i et område hvor mye ennå er utrygt.
Kontrollpostene er mange rundt byen (ikke inne i den). Det er væpnede vakter ved alle
offentlige bygninger, inkludert moskeer og kirker. Klosteret jeg bor i har to på vakt døgnet
rundt. De fire kristne kirkene har i alt 70 mann som passer på dem, betalt av myndighetene.
Staten gir også penger til religiøs virksomhet uansett tro. «Mitt» kloster Deir Mayan får noen
penger til oppussingsarbeidet.
Mer kan leses på bloggen min: http://dagarne.roum.no/
Beste hilsen
Dag Arne
_______________________________________________________________________
Arrangement den 4.2.2014: Besøk av to eksterne presidenter.
3‐minutter: Oddbjørn Solstad
Tema: Revolusjoner og revolusjon i Norge
Hovedforedrag: Byen vår Drammen
Foredragsholder: Direktør Tom E. Søgård
Søgård er født i Drammen. Han skildret hvordan Norges største veikryss fikk Norges stolteste
innbyggere. Drammen var fra opprinnelsen en trelastby med skipstrafikk knyttet til den
øvrige verden. I en periode var byen så ille at andre nordmenn syntes synd på innbyggerne.
Da var alt forsøplet inklusive elven. På dette tidspunktet gikk hoved ferdselsveien fra
Østlandet til Vestlandet gjennom byen via Engene, over bybrua og videre gjennom Strømsø.
En av de få stolthetene var teaterbygget, og som alle kjenner til, brant ned etter at det ble
påtent. Denne hendelsen skapte et enormt engasjement i byen. Først gjennom «Miljøpakke
Drammen» i 1986. Første tiltak var rensing av Drammenselven. I 1995 ble byens første
elvefestival arrangert, en feiring over at elven var «tatt tilbake».
I kjølvannet av dette kom også første St Hans feiring på Holmenokken med stor oppslutning

av både mennesker og båter.

Neste store skritt ble utløst gjennom «Veipakke Drammen» i 1991 – på hele 5 mrd kroner.
Med disse midlene ble bla sluttføringen av Øvre Sund bru gjort, videre oppgradering av
motorveibrua, tunell anlegg på begge siden av byen, og rundkjøring på Strømsø torg, som
den gang var Norges største. Elveparken ble finansiert med ca 2 mrd kroner.
I 2006 ble «Omdømmeprosjektet» satt i gang, et samarbeide mellom Drammen kommune og
en rekke næringslivsbedrifter. Prosjektet har vært en suksess og skapt gode resultater.
Drammenserne er nå stolte av byen sin og den har blitt attraktiv både å forbli i, og for
utenforstående både av boligsøkende og næringsliv. Byen er etter den store positive
omveltningen fått en rekke priser for sin innsats. Nå er en ny femårsplan i gang, med fokus på
byens innhold, menneskene og mangfoldet.
Arrangement den 11.2.2014
3‐minutter: Svein Stubberud.
Tema: C.O. Lund villaen fra 1872 i Tollbugata. Historisk info om boligen.
Hovedforedrag: Sponsing av jentelag fra slummen. Norsa Future Stars.
Foredragsholder: Arne Fuglum.

Opplyste om organisasjonen Verdens barn (driver med forskjellige ting, herunder
adopsjonssaker) som har sitt sete i Wellington. NORSA er kontorer under Verdens barn. Det
er fire av disse i Sør Afrika. De har tatt initiativ til og hjulpet lag fra slummen, bla til å kunne
delta i Norway Cup. De henvendte seg til Rotary klubben vår å forespurte om mulige
sponsormidler. Drammen Syd‐Vest Rotary klubb bidro i 2013 med en sponsorstøtte på kr
17 000,‐. En Rotaryklubb i Wellington har hatt regien på innsamling og bistand til at
jentelaget kunne reise til Norge og verdens største fotballturnering. Ved uvurderlig god hjelp
av Arne Fuglums sønn fikk jentelaget utstyr for nesten kr 30 000,‐ ut av sponsormidlene.

Jentene havnet i en vanskelig pulje (15 års klassen)under arrangementet der de møtte svært
gode lag. Under oppholdet for øvrig var laget på Tusenfryd, de var på besøk i den Sør
Afrikanske ambassaden, de var på konserter, og avsluttet med restaurantbesøk på Big Horn
på Aker Brygge.
I etterkant av turneringen og norgesoppholdet, har det kommet takkehilsener både fra
NORSA og Verdens barn. Det blir uttrykt stor takk til sponsorer og de som ellers har gitt eller
bidratt på annen måte. Jentene fikk oppleve en helt ny og fremmed verden for dem. Det
opplyses at jentene har vist nye holdninger og fremstår som forbilder for andre.
Takk til Arne for bidraget.
__________________________________________________________________________
Arrangement den 18.2.2014.
Kveldens møte ble ledet av past president Svein Stubberud.

Svein begynte med å lese referat fra siste styremøte vdr klubbens forhold til våre
vennskapsklubber. Diskusjon i plenum om dette tema vil komme i løpet av våren.
Knut Knutsen redegjorde for det planlagte besøket hos Kieler Førde i mars. Det mangler
mye på at turen blir av pga for dårlig påmelding. Frist for påmelding ble satt til 19. februar.
Deretter vil det bli tatt en avgjørelse om mulig avlysning.
Kveldens foredragsholder var Trond Løsengen fra Skatt Sør. Tema var de nye skatteregler fra
nyttår.

Foredragsholderen berømmet først de eldre for deres bruk av skatteetatens elektroniske
tjenester. De eldre er mye flinkere brukere enn de yngre. Deretter tok han for seg reglene ved
arv/gaver med det nye kontinuitetsprinsippet. Så kom en gjennomgang av nye regler for
formueskatt, skattebegrensninger, skattefradrag på pensjonsinntekt og ved gaver til
organisasjoner, beløpsgrenser ved oppgaveplikt og endringer i trygdeavgiften. Han avsluttet
en fortettet time med å demonstrere skatteetatens sider på nett med skattekort etc.
Ref.: Knut Grønvold Olsen
Arrangement den 25.2.2014
3-minutter: Peppe.
Han berettet om hvorfor han ikke har vært i klubben på en stund. Han ble syk i julen og etter
flere sykehusbesøk klarte de endelig å finne ut hva han feilet. Etter det ble han operert og en
nå tilbake i jobb etter to mnd sykemelding.
(Klubben ønsker Peppe velkommen tilbake)
Hovedforedrag: Homofili.
Foredragsholder: Merete Brodtkorb.

Merete begynte sitt foredrag med et dikt av Hermann Wildenvei.

Hun tok opp problemstillinger knyttet til mobbing av- og vold mot homofile. Videre stilte hun
spørsmål om hvorfor homofili oppstår, men dette mente hun det ikke fantes noe konkret svar
på. Likevel nevnte hun flere uttalte eller tenkte grunner. Det ble også nevnt flere graderinger
av feminitet og maskulinitet både blant kvinner og menn. Til slutt fortalte hun om sitt første
møte med homofili, det var en slektning av henne.
Takk til Merete for bidraget.
Etter et interessant innlegg var det godt rom for meningsutveksling, og det var en engasjert
forsamling som tok del i det.
Referent: Arild Endresplass.

