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Dette er aprilutgaven av månedsbrevene. Første kvartal av 2015 er lagt bak oss og det skjer
ting både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Denne måneden vil mest sannsynlig bli husket
for det kraftige jordskjelvet i Nepal. Den 26.april kom et skjelv som målte 7,9 på Richters
skala. I skrivende stund kom et nytt skjelv den 12.mai, denne gang på 7,3. Som mange sikkert
er kjent med, er Richters skala logaritmisk, slik at 7,9 er nesten fire ganger så kraftig som 7,3.
Til sammen er det bekreftet at over 8500 er døde, og anslagsvis mer enn det dobbelte utsatt
for skader.
NORFO gikk på oppfordring fra presidenten i Rotary Internasjonalt ut og anmodet klubbene
om å bidra med hjelp. Rotary er partner i en internasjonal katastrofeorganisasjon som heter
Shelterbox.

Hjelpeutstyret består av en boks som hovedsakelig inneholder mat, klær og utstyr. En box
koster kr 6000,- og består av nødhjelp for litt utvidede familier som eksempelvis har mistet
sitt hjem. Når katastrofer skjer sendes det ut frivillige fra Shelterbox Respons Teams. De
kartlegger hvilke behov det er i katastrofeområdet. Etter jordskjelvet på Haiti i 2010, var
Shelterbox ett av de mest vellykkede elementene i redningsaksjonene rettet mot de som
hadde mistet alt. Dette er et samarbeid som Rotary kan være stolte av.
Arrangement den 7.4.2015.
Hovedarrangement: Antibiotika resistente bakterier – en tikkende bombe?
Foredragsholder: Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen
Kjent for de fleste, så representerer Lundteigen Buskerud/SP på Stortinget. Han innledet med
å si at hans rolle på Stortinget er å være ombudsmann. Det er viktig, etter hans mening, å ha
ryggrad når man er rikspolitiker. Med det menes bla at man har mening om noe og står for

det. Han sa videre at han ville dele sitt foredrag inn i tre temaer; finanssituasjonen,
klimautfordringen og antibiotika resistente bakterier.
Finanssituasjonen: Det var ett poeng han ønsket å få frem, hvorfor finanskrisen inne EU har
oppstått. Han var veldig klar på at det EU mangler er et finansdepartement. Uten et slikt
institutt mangler man det viktigste verktøyet for å kunne budsjettere, kreve inn skatter og
avgifter eller når det er behov for å beslutte og iverksette korrigerende tiltak når det er
nødvendig.
Klimautfordringen: Ett stikkord i den sammenheng er Karbondioksid. Karbondioksid
forbrenner ikke, og det utgjør som kjent et stort miljøproblem. Planter tar til seg
Karbondioksid og er i så måte en viktig balanse i naturen. Lundteigen var klar på at det må
satses på fornybar energi.

Antibiotika resistente bakterier: Antibiotika er utviklet for stanse og slå ned bakterier. Det
utvikles ikke lenger særlig nye typer antibiotika, og en del av det vi har er blitt resistente. I
norsk husdyrhold er situasjonen bedre fordi man har oppdaget resistente bakterier og satt
inn tiltak bla overfor svinebesetninger. Prognosen for svin i Norge er bra.
Gjennom dyr som innehar resistente bakterier både via naturgjødsel, mat og vann. I
fiskeoppdrett benyttet denne næringen antibiotika tidligere, men det er avskaffet innenfor
nå. Når det gjelder kyllingproduksjon er det imidlertid annerledes. Det maisbaserte foret er
tilsatt stoffet Narasin, som er et antibiotikum. (I 2014 gikk det med 12,5, tonn av dette
fortilsettingsstoffet i Norge. Red anm.) Narasin er patentgodkjent på verdensmarkedet og kan
brukes uten restriksjoner. Kyllingenes vekst og levetid er ca 28 dager når de slaktes, og da
med antibiotika resistente bakterier i kjøttet.
Dette har resultert i at det i 7 av 10 tilfeller forekommer slike bakterier i kyllingkjøtt.
Tilsvarende for svineavlen var 1 av 10 da man tok tak i det. Lundteigen var helt klar på at det
må komme restriksjoner i bruk av Narasin og tilsvarende. Det er mulig å reversere problemet
slik man gjorde det innenfor svineavlen.

Arrangement den 14.4.2015.
Hovedarrangement: Klimakrise?
Foredragsholder: Torbjørn Larsen fra Klimarealistene.
Larsen startet sitt foredrag med å stille spørsmålet, tror du på klimatologene, eller kan og vil
du tenke selv? Det er en stor feil som gjøres, når man blander klima- og miljøproblematikk,
hevdet han. I perioden 1940-1970 ble det i kuldeperiodene foreslått en del ekstreme
geoingenering tiltak. Ett av de mest ekstreme var å produsere mer Co2 for å øke den globale
varmen. Man var redd for at en ny istid var i emning.
Det er ikke nødvendig med så mye forskning og rapporter på en del av klima- og
værfenomener. Man kan konstatere at det bla i Drammens området har vært relativt
normale vintre de senere årene. Går man tilbake i tid så vet man at det i perioden år 900 til
1400, var en sammenhengende varmeperiode. Da ble det bla avlet korn på Grønland.

Larsen reiste spørsmål om Co2 er giftig. Det er det ikke, men det kan i store nok mengder
kvele individer som er avhengig av oksygen. Han hevdet videre at bare ca 5% av vedens Co2
produksjon er menneskeskapt, hovedsakelig gjennom fossilt brendsel. Resten står naturen
selv for. Larsen sa videre at det er temperaturen som styrer Co2 forekomsten.
Drivhuseffekten mente han, styres i hovedsak av vanndamp og skyer, ikke av Co2. Det er i
følge foredragsholder solen som er den viktigste faktoren mht klimaendringer.
Larsen viste også til IPPC (International Plant Protection Convention – et EU direktiv) som i
1995 utgav en rapport om klimaendringer. Det viser seg at rapporten inneholdt veldig
feilaktige opplysninger og konklusjoner (noe enkelte forskere delvis har innrømmet, i følge
Larsen). Han avsluttet med å si at miljøet er menneskets ansvar, men klimaet ordner naturen
selv. Avslutningsvis sa han at det er stor uenighet mellom klimatologer og de han selv
representerer. I en verden der noen jukser, blir den ærlige bedrager. Løgnen vandrer halve
jorden rundt før sannheten får på seg buksene.
Til slutt ble det rom for noen spørsmål og svar.

Arrangement den 21.4.2015.
Hovedarrangement: Mulighetene i dagens banktjenester
Foredragsholder: Markedskonsulent Janne M. Kristiansen og André Hansen, fra Sparebank
Øst.
Etter at de to hadde presentert seg fordelte de informasjon om Sparebank Øst og diverse
banktjenester seg i mellom. Sparebank Øst er lokalisert i hovedsak på Østlandet, fra Jessheim
i nordøst til Kongsberg i vest og Tønsberg i sør. De har et litt annerledes konsept enn de
øvrige bankene. De har bla etablert filial i Svelvik der andre banker har lagt ned sine. Banken
er rettet mer mot personkunder enn bedrifter.

De presenterte ulike typer produkter som banken kan tilby, og de snakket en del om nett- og
mobilbaserte tjenester. For øvrig er det god informasjon om bankens tjenester på deres
hjemmeside.
Arrangement den 28.4.2015.
3-minutter: Merete Brodtkorb
Tema: Drodlet rundt bruken av ordet og svin og dets ulike betydninger positivt og negativt.
Hovedarrangement: 2 past presidenters opplevelser fra en reise til Madagaskar i okt/nov
2014
Foredragsholder: Svein Stubberud og Dag Arne Roum
Madagaskar var tidligere fransk koloni som fikk tilbake sin selvråderett fra 1960. Den første
tiden etter at de fikk det, rettet de sine kontakter østover mot bla Kina, Sovjet og NordKorea. Gjennom årene har dette snudd seg mot vesten og USA/dollar. Madagaskar
produserer store mengder vanilje. Landet har en del turisme. Befolkningen består av 18
forskjellige stammer.

På østsiden av øya er det en del regnskog, og det er bratt terreng innover fra kysten. I følge
de to reisende er det trygt å reise rundt, men det finnes steder i de store byene som består
av mange fattige mennesker, og som kan være både kriminelle og voldelige. Det ble vist en
rekke bilder fra den rundturen de hadde.
Hovedstaden Antananarivo (Kalt bare Tana) har ca to mill innbygger. Totalt er det ca 10 mill
innbyggere på Madagaskar. Det er flere Rotaryklubber der, og de to reisende var på besøk
hos en klubb.
Referent: Arild Endresplass

