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Arne Fuglum 1933 - 2014
Det kom som et sjokk på oss da vi fikk melding om at Arne Fuglum var død. Han døde brått
og uventet 24. oktober på Madeira, hvor han var på ferie sammen med sin familie. Han ble
81 år gammel.
Arne Fuglum var chartermedlem i Drammen Vest RK fra 1973. Her har han i tillegg til å ha
vært president hatt flere verv og påtatt seg store oppgaver. Da klubben feiret sitt 30-års
jubileum i 2003, var han sentral i planlegging og gjennomføring av feiringen, som foregikk i
Frimurerlogen. Mange av oss har vært redaktør av klubbens månedsbrev, og etter redigering
og klipping og liming, var det å reise opp til Solveig og Arne, som sørget for å lage
månedsbrevet til en flott trykksak på sin store kopimaskin.
I forbindelse med Rotary-bevegelsens hundreårsjubileum i 2005 var Arne Fuglum med i
arrangementskomiteen sammen med presidentene i de syv klubbene i området. Det ble
arrangert en stor forestilling i Drammens teater med utstilling av historiske bilder i foajeen,

og på scenen kunstneriske innslag og forskjellige historiske tablåer. Arne var ansvarlig for
hele forestillingen, forfatter av alt som forgikk på scenen, og i tillegg var han konferansier.
Da det hele var over, inviterte han lederen av komiteen og alle «skuespillerne» til stor lunsj
hjemme hos seg selv. Her viste det seg at han hadde skrevet en ny sang om hver enkelt.
Arne Fuglum var meget aktiv i prosessen rundt sammenslåingen av Drammen Vest og
Drammen Syd Rotaryklubber for 5 år siden. Dette var ikke et arbeid helt uten konflikter og
problemer, og det er mye takket være hans medvirkning at sammenslåingen er blitt så
vellykket.
Vi kjente Arne som et meget aktivt rotarymedlem og en flott representant for
Rotarybevegelsen. Han har vel innehatt de fleste verv i klubbene, og han har ikke vært
vanskelig å be om å gjøre en ekstra jobb. Han var den som tok i et tak når det trengtes. Som
toastmaster var han suveren, og han diktet alltid nye sanger til festlige anledninger. Og det
er vel flere presidenter enn meg som har hatt behov for å rådføre seg med Arne. Han kunne
Rotary.
For to år siden var Arne administrator for Handicamp på Haraldvangen i Hurdal. Dette var et
stort Rotaryprosjekt hvor det deltok nesten hundre fysisk funksjonshemmede ungdommer
med assistenter fra 12 forskjellige land, og hvor det var aktiviteter hele dagen hver dag i 2
uker. Arne nedla rundt tusen arbeidstimer på dette og utførte oppdraget på en forbilledlig
måte. Her fikk han vist sine enestående evner som organisator, og for oss som var med og
hjalp til var det imponerende å se hvilken glede de funksjonshemmede viste og hvor godt
organisert det hele var.
Arne Fuglum var Paul Harris Fellow med safir, safiren fikk han av distriktet for sin innsats for
Handicamp. Arne har absolutt satt spor etter seg i Rotary.
Akkurat nå var han i gang med å skrive klubbenes historie, spesielt historien til Drammen
Vest RK og vår felles historie etter sammenslåingen.
For oss i Drammen Syd-Vest Rotaryklubb er det et stort tap at Arne Fuglum har gått bort.
Men våre tanker går først og fremst til Solveig og familien.
Bjørn Frode Hansen
President Drammen Syd-Vest Rotaryklubb

Arrangement den 7.10.2014
3-minutter: Ingen.
Hovedtema for kvelden: Svinekjøttproduksjon i Norge, Polen og Russland
Foredragsholdere: Knut Langeteig og Hans Olav Rekdal.

Ole Jakob Ottesen presenterte foredragsholderne.
Knut Langeteig er drammenser og eier og driver Knive gård i Skoger. Der driver han med
moderne svineavl, og parallelt med noe eiendomsutvikling. Han har startet opp med svineavl
både i Polen og Russland. Første farm i Polen ble etablert i 1994. Der har de i dag en del
kornavl og svineavl med en total omsetning på ca 1 mrd NOK.
Etter oppstart i Polen er det startet flere farmer i Russland, der produksjon har gått fra 0 –
190 000 slaktegriser tilsvarende 16 000 tonn pr år. Langeteig fortalte at det har satt nytt liv i
nedlagte enheter, og det har skaffet mange lokale arbeidsplasser.
Visjonen er at produksjonen skal tidobles til 160 000 tonn pr år. For å nå det målet har det
etter hvert kommet til ca 200 bønder fra Norge og Danmark, som er med på prosjektene.
Det ble også sagt at russiske myndigheter er svært imøtekommende og positive til
prosjektene.
Følgende strategier legges til grunn: M – M – M = Marked, etterspørsel og kjøpekraft,
Marginer, inntjeningspotensial – Management, rett mannskap/kompetanse.
Langeteig fortalte om utviklingen av svin i forhold til foringskostnad og sluttprodukt.
Følgende tall ble lagt frem:
Laks = 1 kg for pr kg ferdig kjøtt (Laksen har mer eller mindre blitt vegetarianer)
Kylling = 2 kg for pr kg ferdig kjøtt.
Storfe = 15 kg for pr kg ferdig kjøtt.
Sau = 25 kg for pr kg ferdig kjøtt.
Til sammenligning kunne foredragsholder bla fortelle at tilsvarende foringskostnad for svin i
Russland er 2,5 kg for pr kg ferdig kjøtt. (Det tas forbehold om dette var gamle tall og at det
nå er endret – red anm.)
Referent: Arild Endresplass

Arrangement den 14.10.2014
Guvernørbesøk

Presidenten åpnet møtet med å ønske alle velkommen, spesielt ble det satt pris på at
guvernør Bjørg Månum Andersson og assisterende guvernør (AG) Erik Werner besøkte
klubben.
3 minutter: Trygve Rognan.
Han tok opp befolkningsøkningen i verden, som vesentlig skjer i land hvor tørke,
vannmangel, fattigdom, ressursmangel mv. er det normale. Verdens befolkning var i 1875
1,4 milliarder, nå er den 7,2 milliarder. Den siste milliarden kom i løpet av 12 år, og vi øker nå
med 210 000 hvert døgn. FN's antakelse er 9 -10 milliarder i 2050, og så skal det stoppe der.
Er det realistisk? Eksempel: Afrika hadde i 1950 200 mill. mennesker, i dag 750 mill. og i 2050
2,1 milliarder. Presset på emigrering til rikere land vil øke kraftig, men har de plass og
ressurser til å ta i mot hundrevis av nye mennesker? Er ikke jorden allerede nå oppfylt med
mennesker? Lavere befolkningsvekst må bli en hovedsak i bistandspolitikken i FN og de rike
landene. Hvorfor tas ikke dette opp som en av verdens hovedutfordringer?
Hovedtema for kvelden: Guvernørbesøk.
Bjørg Månum Andersson er guvernør for rotaryåret 2014-2015, og er medlem av
Groruddalen Rotaryklubb. Guvernørbesøket startet med et formøte, hvor hun møtte styret i
klubben vår. Her presenterte vi våre planer for rotaryåret og våre forskjellige prosjekter.
Deretter møtte guvernøren hele klubben på vårt ordinære klubbmøte. Dette referatet er et
sammendrag fra begge møtene.
Distriktet har tre hovedområder de vil satse på:
Støtte og styrke klubbene
Humanitært arbeid
Forsterke profil og omdømme til klubbene
I likhet med andre guvernører er Bjørg Månum Andersen opptatt av medlemsutvikling i
klubbene. I den sammenheng er det viktig med en fadderordning, slik at nye medlemmer blir
hjulpet til rette og raskere kan føle seg hjemme i klubben. Fremmøteplikten kan være et

problem for enkelte, og guvernøren er derfor av den oppfatningen at en bør ha en mer
åpenhet og fleksibilitet rundt fremmøteplikten. I perioder kan enkelte ha problemer med
oppfylling av møteplikten grunnet arbeidsforhold eller andre oppgaver. Dette bør ikke
hindre dem i å være medlemmer av Rotary. Når det gjelder nye medlemmer, foreslo hun å
se om det er potensielle kandidater i familien. Hun selv har en mann og to brødre som er
medlemmer av Rotary.
Guvernøren syntes vi hadde mange fine og interessante prosjekter. Hun mener alle
prosjekter og aktiviteter, store som små, bør meldes inn til Distriktet, noe klubben vil gjøre.
Guvernøren kunne opplyse at det er under arbeid en felles oversikt over alle prosjekter som
klubbene deltar i. Denne vil bli presentert for alle klubbene slik at disse kan dra nytte av
dette og få erfaring til å starte sine egne prosjekter.
Guvernøren kom inn på forskjellige andre aktuelle temaer, som møteprogrammer, RYLA,
Rotary Peace Center, ungdomsutveksling. Hun redegjorde også om Rotaryakademiet, som vil
være en utvidelse av og erstatning for Rotaryskolen. En nyhet som for oss vil være spesielt
interessant er at det før jul vil komme en ny mal for web-sider klubbene kan benytte seg av.
Dette har vi blitt lovet lenge.
Etter guvernørens innlegg ble det anledning til å stille spørsmål og diskutere enkelte temaer.
Guvernørbesøket ble avsluttet med at hun overrakte presidenten en gave fra RI-presidenten.
Referenter: Harald Sjåstad og B. Frode Hansen

____________________________________________________________________
Arrangement den 21.10.2014
Hovedtema for kvelden: Sosialt samvær. (Store deler av klubbens medlemmer var på reise i
Italia. Planlagt besøk ved Eikholt nasjonalt senter for døvblinde ble av den grunn utsatt inn til
videre.)
Innkommende president Arild Endresplass fungerte for presidenten. Han ønsket velkommen
og la opp til en hyggelig time med kaffe og prat. Det var til tross for mange i Italia, hele 13
stykker som møtte denne kvelden. Trygve Rognan kom med forslag om at dersom noen
hadde et tema på hjertet, så var det greit å komme med. Dette førte til at timen gikk veldig
fort med gode og varierte temainnspill med påfølgende gode diskusjoner. Ett av temaene
gikk på en av intensjonene med Rotary; dette med mangfoldet av yrkessammensetning og
innsikt de de enkelte yrkesgruppenes innhold og profesjon, utvikling m.m. Et godt møte.
Referent: Arild Endresplass
__________________________________________________________________

Arrangement den 28.10.2014
Presidenten ønsket alle velkommen til kveldens møte og innledet med at vårt kjære
medlem, Arne Fuglum, var gått bort. Presidenten holdt en vakker minnetale og fortalte at
Arne plutselig ble syk og døde den 24. oktober på ferietur på Madeira sammen med Solveig
og datter med familie. Arne var chartermedlem i Drammen Vest fra 1973. Han var alltid
engasjert i klubbens ve og vel og var aldri vanskelig å be om bistand. Arne holdt nå på å
skrive historien til Drammen vest. Vi mintes Arne med ett minutts stillhet.
3-minutter: Sverre Slevolden
Tema: Klimakrisen.
Sverre holdt et interessant og aktuelt innlegg om klimakrisen og at det av og til kan være
forvirrende om hva som skjer og ikke skjer. Han henviste til en aktiv skribent (Knut Reinsmo
?) som stadig kom med nye vinklinger og motforestillinger om dette tema.
Hovedtema for kvelden: Medlemsvekst
Foredragsholder: Rolf A. Engelhardtsen fra Uranienborg RK i Oslo
Kveldens hovedtema var medlemsvekst. Til å fortelle om denne utfordringen som gjelder
nesten alle Rotaryklubber, var Engelhardtsen invitert for å dele erfaringene fra egen klubb
om hvordan de hadde gått fram for å øke medlemsmassen. Han innledet med å si at det var
viktig at alle klubbens medlemmer engasjerte seg i å skaffe nye medlemmer. Deretter må
klubben stille seg spørsmålet: Har vi et godt produkt? Programmet må ha interessante
foredragsholdere med tema som fenger og gjør potensielle medlemmer nysgjerrige. I tillegg
til ordinære klubbmøter arrangerte de teaterkvelder, hadde en vingruppe, julemøter og
gruppemøter hjemme hos hverandre. Men det viktigste tiltaket Uranienborg RK hadde gjort
var å arrangere ”gjestedager”. Potensielle medlemmer ble invitert skriftlig, gjerne 10-12 stk.
samtidig, og programmet ble lagt opp slik at gjestene fikk et innblikk i klubbens liv. Alle
medlemmer hadde navneskilt og det ble lagt opp til ”mingling” slik at gjestene kunne få
snakket med flest mulig av klubbens medlemmer. Gjestene ble fulgt opp og invitert til å
delta på senere møter for å bli nærmere kjent med både klubben og Rotarys formål.

Engelhardtsen, som har studert i Tyskland, fortalte på slutten av sitt innlegg om Hamburg RK
som er vennskapsklubb til Uranienborg RK. De hadde årlige møter enten i Hamburg eller
Oslo med god oppslutning. Han fortalte videre om sitt engasjement i Norsk-Tysk
Handelskammer og de mange forbindelser han har med Tyskland i sitt arbeid.
Det ble en spennende kveld og det er nå å håpe at Drammen Syd-Vest RK gjør en
kraftinnsats dette rotaryåret for å få nye medlemmer – med mange gode idéer og felles
innsats bør vi klare det.
Referent: Inger-Berit Andersen

