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Av Arne Fuglum
Gled deg til tirsdan!
Forhenværende og nå avdøde President i Drammen Vest RK, Bjørn Turnes,
var murmester av yrke. Han vegret seg lenge med å takke ja til
nominasjonen som President. Det var så mange i klubben med bakgrunn i
”mer taleføre” yrker mente han. Men – i klubbåret 2000-2001 slo han til og
ble President. Og hva fikk vi oppleve? Jo, en President med entusiasme for
sin oppgave og for Rotary´s idealer. Han innførte slagordet: Gled deg til
onsdan!, som var møtedagen til Drammen Vest RK. Gjennomgående var
det månedlige fremmøte 70-80 % i Bjørn Turnes sin presidenttid.
Rotary International har som kjent et tema tilegnet hver måned i et
klubbår. For september har nå Rotary innført en femte tjenestegren: Nye
Generasjoner.
Intercitymøtet i Trondheim i slutten av mai 2014 (byen har 8
Rotaryklubber) ble avsluttet med en såkalt spesiell ”Historie”, som knytter
seg til begrepet ”Nye Generasjoner”. Historien kom fra den unge kvinnen
Aishat Bislieva. Hun kom som flyktning fra Tsjetsjena og ble i 2004 invitert
til et møte i Åndalsnes RK for å holde foredrag om den vanskelige
situasjonen i sitt hjemland. Senere, i 2008 ble hun forespurt om å bli
medlem i klubben og forteller nå i 2014, som medlem av Trondhjem Vest
RK om sitt første møte med Rotary:
”Jeg glemmer aldri det første møtet – jeg var så nervøs. Den ene etter den
andre introduserte seg som sjef her, leder der, direktør, entreprenør. Så
var det min tur, jeg følte meg såååå liten og kunne knapt si navnet mitt.
Hmm, jeg heter Aishat og jeg er asylsøker fra Tsjetsjena. Det var alt jeg
klarte å si”.

Men Aishat ble medlem og møtte trofast opp på klubbmøtene ved Grand
hotell i Åndalsnes. Hun og hennes familie flyttet i 2011 til Trondheim hvor
hun altså ble medlem av Trondhjem Vest RK. Hun oppsummerer nå:
”Rotary har gitt meg veldig mye! Gode venner, masse opplevelser, nyttig
kunnskap og et nettverk som er gull verdt. Med fornyet selvtillit kan jeg nå
introdusere meg selv på denne måten: Jeg heter Aishat og kommer fra
Tsjetsjena. Har bodd og studert i Russland, Polen, UK og USA. Har bodd i
Norge i snart 11 år, har tatt mastergraden ved NTNU, jobber nå som HRrådgiver hos en av Norges største og beste ingeniørbedrifter REINERTSEN
AS. Sist, men ikke minst er jeg stolt medlem av Trondhjem RK i
Trondheim”
En flott historie og som skreddersydd for Rotary´ s femte tjenestegren:
”Nye Generasjoner”.
Så gode klubbvenner: Her har vi en jobb å gjøre i vår egen klubb. I
mellomtiden: Ha en GOD SOMMER og Gled dere til tirsdan!
Arne Fuglum
Arrangement den: 06.05.2014
Dugnad på Austad gård.
Arrangement den: 13.05.2014
3-minutter: Merete Brodtkorb.
Tema: Tok opp urettferdigheten knyttet til barselspenger.
Hovedtema for kvelden: Egoforedrag.
Foredragsholder: Olaf Sigmundson.

Olaf er islending og kommer fra Vestmannaøyir. Fortalte litt om bakgrunn
og familie. Han har islandsk far og norsk mor. På Island var han med i Lions
klubb der. Olaf er utdannet økonom og har arbeidet med regnskap og
økonomi. Familien flyttet til Norge og Tønsberg i 1997, senere til Drammen
i 2010.

Som de fleste vet så bor Olaf og hans familie i annen etasje i Villa Blå. Han
har etablert sitt eget firma innen brannvern og slukkeutstyr. Slukkeutstyret
som han i dag forsøker å få inn på markedet er 100 % miljøvennlig og
trengs i langt mindre volum enn dagens utstyr. Vi ønsker Olaf velkommen i
klubben som medlem, og med hans videre virksomhet.
Arrangement den: 20.05.2014
3-minutter: Ingen
Hovedtema for kvelden: Fremmedfrykt eller dialog
Foredragsholder: Sogneprest Ivar Flaten
Ivar er sogneprest på Fjell. Han har tidligere utdanning fra data, har
arbeidet som dataekspert, lærer og som rådgiver i departement. Utdannet
seg som prest i godt voksen alder. Flaten startet med å si at fremmedfrykt
kan være innebygd i oss som et slags forsvar. Dette kan medføre at man
drar raske slutninger uten å tenke – magefølelsen. Motsatt skjer når man
tenker gjennom det en ser eller opplever, før slutning trekkes.

Det å ha forståelse for det å være fremmed er viktig for ikke å bli
dømmende. Bussdrapet i Sogn tidligere i år, der tre uskyldige mennesker
ble drept, viser at mange fordømmer ikke bare drapsmannen, men setter
utlendinger/asylanter i samme kategori.
På Fjell er kirken åpen for alle. Det er også en avtale mellom kristne og
muslimer, kirke og moske’, om å respektere hverandre. Dette var noe som
kom til i 2006 etter styret rundt Muhammed tegningene og det påfølgende
opprøret. Han avsluttet med å understreke viktigheten av åpenhet og
dialog med andre trossamfunn og synspunkter.
Det ble avsatt en del tid på slutten med dialog med publikum. Mange
spørsmål og innspill fra salen, med andre ord en fin ordveksling som
avslutning på et veldig interessant foredrag med viktig budskap.
Arrangement den: 27.05.2014
3-minutter: Rolf Udgård

Tema: Hans studietid/opphold i Tyskland over seks år.
Hovedtema for kvelden: Stipendiat Chris Wegner hadde meldt avbud.
Vår kreative president steppet inn på kort varsel og viste bilder og fortalte
fra sin uke i Jerusalem/Palestina sist vinter.
Foredragsholder: President Dag Arne Roum

Dag Arne ga oss et veldig godt innsyn både i utviklingen i Israel/Jerusalem
med hensyn til de palestinske områdene og bosetningene. Han berettet
også om de vanskelighetene, urettferdighetene og problemene som
oppstår i den løpende konflikten mellom Israel og palestinerne.
Referent: Arild Endresplass

