Drammen Syd-Vest Rotary
Månedsbrev juli og august 2014
Juli og august
Juli og august er tradisjonelt de månedene da Norge «stopper» litt opp, og de fleste tar ferie
og reiser til nære eller fjerne mål. De faste Rotary-møtene tar av den grunn pause, men så
har vi mennesker i klubben som er både storsinnet, kreative og gjestfrie. Først var det Dag
Arne med frue som inviterte medlemmene til sin flotte hage ved Drammens elva. Godt
oppmøte, pent vær, deilig servering og god stemning.

Dette har etter hvert blitt en tradisjon etter flere års arrangement. Klubben må bare takke
vertskapet så mye for denne gesten. Presidenten takket for invitasjonen og overrakte en liten
påskjønnelse i den forbindelse.
For øvrig har Villa Blå vært åpen på tirsdager for de som har ønsket å ta en kopp kaffe og slå
av en prat. Det er ikke kjent hvordan dette tilbudet er benyttet.

Uken etter var det duket for hytte selskap hos herr og fru Sjåstad. Flott beliggende i Svelvik,
nærmere bestemt på Krok. Her var vi også heldige med været og fikk en flott sommerkveld
med havutsikt, lun stemning, mat, kaffe og fruens nydelige kake mm.

Dette begynner også å bli en tradisjon ved at Harald og hans kone har gjort dette flere
ganger. Det var bra oppmøte med tanke på at ferien var godt i gang for mange. Presidenten
takket for invitasjonen og overrakte i den forbindelse en liten påskjønnelse. Samtidig fikk
Harald blomster i forbindelse med at han nettopp hadde fylt 75 år.

Høstsesongen.
Arrangement den 26.8.2014
Presidentens aften.
Bjørn Frode innledet med et mini-egoforedrag. Han er født og oppvokst i Rakkestad i Østfold,
sammen med foreldre og to brødre. De var glad i sport, herunder friidrett og ski. Etter å ha
fullført Gymnaset på Mysen utdannet han seg til odontolog. Avtjente verneplikten på Bødø
flystasjon i 1965/66 som militær tannlege. Han viste til at det var en spent Europa/verdens
situasjon på denne tiden. Under oppholdet i Bodø tok Bjørn Frode flytimer, men det ble
dessverre ikke fullført frem til flysertifikat.
Han kom til Drammen som tannlege og tok spesialutdanning i 1974. Videre doktorgrad og ble
professor i tannløsningssykdommer. Senere innehaver av egen praksis i Drammen, kombinert
med forelesninger på fakultetet.
Han møtte sin Gerd og de giftet seg i 1963. De har to gutter og en datter sammen. De har
bodd i Lier, Galterud og nå Underlia. Glad i skog og mark – turer, og han seiler litt.

Bjørn Frode leste et dikt av Jan Magnus Bruheim før han fortsatte med å fortelle om hvordan
han kom med i Rotary. Det var Tor Lund Kristensen som fikk han med i Drammen Vest der
han bla var president i 2007/08. Så viste han til Rotary’s verdensomspennende motto, «Light
up Rotary». Han mente at for å få det til, må hver enkelt gløde opp litt for å lyse opp andre.
Presidenten avsluttet med å presentere høstprogrammet som ble distribuert og
gjennomgått. På vegne av medlemmene – lykke til med presidentvervet.
Drammen 6.10.2014
Arild Endresplass

