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Kjære Rotaryvenner
Det var med en følelse av ydmykhet og spenning jeg overtok presidentkjedet av Dag Arne
Roum i juni. Det er selvfølgelig en stor ære å få lov til å være president, men det innebærer
også et stort ansvar og forpliktelse å ha et slikt verv.
Det er vanskelig å være leder uten å ha gode medarbeidere. Jeg har som leder av Service- og
Prosjektkomiteen vært med i styret gjennom flere sesonger, og har erfart at våre
styremedlemmer og ledere av komiteene er svært dyktige og arbeidsomme medspillere.
Dette er av avgjørende betydning for en president, og det er derfor med store forventninger
jeg ser frem til at dette skal bli et interessant og flott Rotaryår. Programkomiteen har allerede
satt opp et program for møtevirksomheten for første halvår, og vi har mange interessante
foredrag og møter å se frem til.
RIs president dette året, Gary C.K. Huang, har som motto: Light Up Rotary. Dette reflekterer
hans ønske om å oppmuntre rotarianere til å tenne lys der mørke råder.

Huang håper også at «Light Up Rotary» vil inspirere rotarianere til å lyse opp Rotarys image.
Han vil at Rotary skal være morsomt. Ikke bare for «moro skyld», men fordi en god
atmosfære er viktig for å knytte vennskapsbånd, holde på medlemmene og rekruttere nye.

Medlemsrekruttering har stått på programmet til alle presidenter siden jeg begynte i Rotary.
En foryngelse av klubben med nye medlemmer er veldig viktig, og må også være en
hovedoppgave dette året. De siste par årene har vi imidlertid hatt flere utmeldinger fra vår
klubb. Dette gir grunn til bekymring. Vel så viktig som å rekruttere nye medlemmer, er det
derfor å holde på de medlemmene vi har. I dette året håper jeg vi kan «Light Up Rotary» slik
at klubben blir et sted hvor man ønsker å være. Og en klubb nye medlemmer ønsker å
tilhøre. For å gjøre klubben tiltrekkende, særlig for yngre medlemmer, må vi gjøre klubben
interessant for dem, med klubbprogrammer og virksomheter som gir dem mening i å være
med i klubben. Det må vektlegges at Rotary er en yrkesorganisasjon hvor man lærer andre
yrker å kjenne og på den måten utvider horisonten. Det er et sted for nettverksbygging og et
sted hvor man opplever vennskap og fellesskap. Utvikling av høy etisk standard i yrke og
privatliv var noe av grunnlaget for at Rotary ble startet for over 100 år siden.
Humanitær bistand er en viktig virksomhet i Rotary. Av prosjekter i vår klubb har vi kjøring av
eldre til samvær på Fjell Bo- og Servicesenter, dugnad på Austad gård, og jeg håper vi kan
utvide samarbeidet med Drammen Bymisjon. Vår økonomi har hindret oss i å involvere oss i
større humanitære prosjekter. Men kan hende vi sammen med andre klubber kan delta i
fellesprosjekter. Det får vi diskutere nærmere. Det ser imidlertid ut til at vi nå kan få noen
flere midler til disposisjon for humanitært arbeid, noe som vil være med på å øke aktiviteten
i klubben.
Siden stiftelsesdatoen for Drammen Syd-Vest RK er satt til charterdatoen for Drammen Syd
RK, 15. april 1955, betyr det at vi har jubileum til våren. Neste år er det også 5 år siden våre
to gamle klubber ble slått sammen. Dette må feires!
Vi har i klubben fremragende komiteer, som gjør en flott jobb for at klubben og møtene skal
fungere optimalt. I tillegg har jeg i år også opprettet en egen komite for internasjonale
vennskapsklubber. Det håper jeg vil være med på å styrke kontakten med Kristinehamn Bro
og Kieler Förde, slik at vi også i fremtiden kan se frem til hyggelige treff med våre venner i
Sverige og Tyskland.
Da håper jeg at vi går et spennende Rotaryår i møte.
Bjørn Frode Hansen
President 2014-2015
____________________________________________________________________
Arrangement den 2.9.2014
Bedriftsbesøk i Drammens Tidende
Vert: Odd Myklebust
Myklebust tok i mot gruppen fra Rotary og viste oss rundt i de nye lokalene. Vi startet med
«Elven» (En lang korridor der gulvet var fortløpende dekket av historiske reportasjer og bilder
) og fikk se en rekke kjente historiske begivenheter.

Videre gikk omvisningen gjennom lokalene frem til desken der det ble tid til å snakke litt med
vakthavende. Deretter gikk ferden opp til annen etasje til avisens kantine. Her fortalte
Myklebust litt om avisens historie og utviklingen gjennom årene. Som vanlig var vår vert for
dagen veldig engasjert og svarte velvillig på spørsmål.
________________________________________________________________
Arrangement den 9.9.2014
3-minutter: Rune Lothe
Tema: Rotary – forretningsforum
Hovedtema for kvelden: Et annerledes kloster
Foredragsholder: Dag Arne Roum
Vår past president er en svært aktiv mann og er stadig på farten i inn- og utland. Hans stadig
nye opplevelser kommer oss i klubben også til gode, ved at han kåserer og viser bilder fra
sine reiser. Nå sist fra hans tur i mars/april til Kurdistan og byen Sulhimania. Byen ligger nær
grensen til Iran og har ca 1,5 mill innbyggere. En moderne by med store og nye bygninger.

Kurdistan grenser også til Irak, Tyrkia, Syria i tillegg til Iran. Det formelle Kurdistan ligger som
en del av nord Irak. Mosul og Kirkuk ligger ikke langt unna dette området, og er kjente
terrorområder. Dag Arne fortalte at det ikke var merkbart på annen måte enn at klosteret
han jobbet i hadde væpnet vakthold døgnet rundt.
Klosteret var slitt og mye var i uorden. Noe av det Dag Arne gjorde under oppholdet var å
rydde, pusse opp og ordne ting både inne og ute. I skrivende stund er Dag Arne i Salten som
vikarprest. Ja, han er en svært aktiv kar. Takk for dine bidrag.
____________________________________________________________________
Arrangement den 16.9.2014
3-minutter: Merete Brodtkorb
Tema: Eidsvollsmennene og etterkommere/slektskap
Hovedtema for kvelden: Årsmøte
Møteleder Dag Arne Roum
Det vises til egen protokoll fra årsmøtet.
____________________________________________________________________
Arrangement den 23.9.2014
3-minutter: Ingen
Hovedtema for kvelden: Mediehåndtering i krisesituasjoner.
Foredragsholder: Frode Stang (tidligere NRK medarbeider)
Stang berettet om en hendelse i 2007, forliset og katastrofen med ankerhåndteringsskipet
Bourbon Dolphin eid av Bourbon Offshore Norway i Fosnavåg, der 8 av et mannskap på 15
omkom. Fem av de omkomne er aldri funnet. Kommunikasjonen når slike hendelser
inntreffer er utfordrende for mange, pårørende/etterlatte, overlevende, rederiet mm. Stang
viste til et eksempel på veldig dårlig håndtering og kommunikasjon. I forbindelse med forliset
av Eatonia i september 1994, der 852 av 989 passasjerer/besetning omkom, sendte rederiet
Nordstøm og Thulin ut følgende pressemelding: «.. forsikringer vil dekke tapet av skipet.»
Den menneskelige katastrofen ble ikke nevnt i den første fasen. Rederiet fikk voldsom kritikk
for dette i etterkant.

Det blir veldig gap mellom de som plutselig havner i dyp sorg og fortvilelse og de som møtes i
glede over gjenforening med de som overlevde. I denne fasen med menneskelig tragedie,
skal det ikke fokuseres på årsak eller økonomi. Hovedfokus må rettes mot de som er
involvert. For å lykkes med dette er det viktig med troverdige personer som fremstår på
vegne av – i dette tilfellet rederiet. Her var det god og troverdig håndtering av den tragiske
ulykken. Stang var hyret inn av rederiet for å bidra til bla dette.
Katastrofer av dette slaget er svært interessant for alle medier. De skal ha sitt på sin måte og
gjerne så fort som mulig. Det er i den sammenheng et godt tiltak å skjerme de som i dette
tilfelle overlevde, og som for mediene var interessante å få i tale. Stang og rederiet tok også
dette ansvaret og skjermet personene. En av de overlevende ble valgt ut, og var villig til å
møte media. Med dette fikk media sin historie, og vedkommende som fremsto var forberedt
og beskyttet også mot tilleggsspørsmål.
For de etterlatte/pårørende er det viktig med god og jevnlig informasjon om hva som skjer i
første fase, spesielt der det fortsatt er håp om at savnede kan reddes. Videre viser det seg at
pårørende setter stor pris på at det avholdes en seremoni når alt håp er ute. Dette rederiet
hadde planverk for at ulykke/forlis kan forekomme, noe som kommer til syne når hendelsen
først inntreffer og man skal håndtere de problemstillingene som er belyst ovenfor.
__________________________________________________________________
Arrangement den 30.9.2014
3-minutter: Knut Knutsen
Tema: Fortalte om sitt medvirkende i ulike Grupper/foreninger, bla den første for hele 68 år
siden.
Hovedtema for kvelden: Kulturelle forskjeller mellom Norge og Tyskland, og Norge og
England
Foredragsholder: Student Chris Wegener, er fra Kile og er bekjent gjennom
vennskapsklubben Kieler Førde.
Chris har studert i alle de tre landene, i tillegg til ett år i Michigan i USA. Han har en Bachelor
fra England(International relations) og er nå i gang med to års Master studie i Norge (Peace
and conflict studies)

Til forskjell fra sin kultur i hjemlandet og det han ser i Norge, har han registrert at det i
England bla er et multikulturelt samfunn. Han ble overrasket over været i England, mye
mindre regn enn det han hadde forventet.
Opplevelsen av Norge er at det meste er dyrt. Nordmenn elsker sport og natur. At de sosiale
tradisjonene er forskjellige. Han undret seg over brunost på vaffel. Norge har en lang og kald
vinter.
Hans sa litt om sin erfaring fra studier om konflikter bla fra Midtøsten og Nord-Afrika.
Forskningen viser at det er klare forskjeller i konfliktnivå i forhold til om det er monarki eller
republikk i en stat. Om nasjonen har oljeproduksjon eller ikke, avviker også fra det motsatte.
Referent: Arild Endresplass.

