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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner.
Det nærmer seg vår og påsketid.
Kveldene blir lysere og det er i det hele tatt
mye å se frem til. For egen del har jeg siste
uken vært utslått av influensa og fikk dessverre ikke mulighet til å besøke Ingeborg og se
gjenoppbyggingen av Bakke gård. Har skjønt
på tilbakemeldinger at dette var spennende
og at det er gjort en stor jobb, imponerende.
Jeg har lyst til å takke dere alle for en hyggelig torskeaften. Maten var fantastisk. Synes også vi hadde et godt
møte og jeg fikk et absolutt inntrykk av at innkommende
guvernør Bjørn Aas og AG Dag Tvedt hygget seg. Det er
viktig å ha et nært og åpent forhold til distriktet.
Neste uke er det klart for årets Ryla og vi sender en
representant fra oss, Christina Starheim. Christina gleder
seg stort og når jeg ser det programmet som er laget, tror jeg
hun skal få en meget spennende uke. Thor Asbjørn Andersen
fra Sandefjord Øst RK er det som er ansvarlig for dette og
det er gjort en stor jobb for å få et flott program. Ca. 30
ungdommer er påmeldt, og dette vil gi Christina mulighet til
å danne nye relasjoner og erfaringer, og utvikle henne som
menneske. Jeg ser frem til å høre hennes erfaringer når
hun kommer tilbake og skal presentere dette på en av våre
møtekvelder.
23. februar hadde Rotary bursdag, 110 år. Vi valgte å
markere dette med et innlegg i Jarlsberg. Synes det ble en
grei markering. Takk til Ivar Jon som sto for dette.
For mars måned er det, som alltid, satt sammen et spennende og variert program. Jeg ser frem til å se dere på
møtene.
Presidenthilsen fra Ole Herman

RUDLANGSK SKEPSIS....

Amund…

Selv om klubbens kirurg, Amund
(Rudlang), etterpå hevdet å ha vært så
vel optimist som pessimist, så var etterinntrykket dominert av Rudlangsk skepsis.
Noen vil kanskje sågar påstå at når kirurgen visselig la selve helsevesenet på
operasjonsbenken og fant fram skalpellen, ja, så dryppet det faktisk ekte blod.

med en antydning

Hva var det så Amund gjorde 3. februar?
Jo, under fanen "nytt fra mitt yrke" utbasunerte kirurgen
tankegods av det skeptiske slaget. Han kikket både på det
norske helsevesenets kapasitetsutfordringer og driftsgrunnlag, og rynket kraftig på nesen. For her fikk han ikke
helt framtidskabalen til å gå opp.
Videre belyste Amund de helsemessige og behandlingsmessige utfordringene som enten ligger der allerede, eller
som snarlig vil dukke opp. Vi fikk høre om multiresistente
bakterie-(u-)kulturer som ikke noe antibiotikum biter på....

Service
Above
Self

.....Så hvordan skal dette ende?
Hva så med optimismen Amund påberopte seg? Joda. Der
var noen lysglimt også. Ikke mange, og ikke sterke, men
dog: Når kirurgen snakket om forenklete, moderne
behandlingsteknikker, ante vi et slags håp. Når trange blodårer i dag nokså enkelt kan blokkes ut, der alternativet for
noen år siden var tunge inngrep med dårligere prognoser,
så vi en antydning til et smil hos Amund.…en antydning…

DISTRIKTSBESØK og TORSKE-BESPISNING
Distriktsbesøk
med.....
Dag
Bjørn

Jan-Arne

Erik

Den 10.
februar fikk
vi eksklusivt besøk fra Distrikt 2290. Samtidig var det torskeaften på hotellet. De to distriktsbesøkende var ADG Dag
Tvedt, som vi kjenner også fra en rekke tidligere besøk- og
DGE Bjørn Aas. Bjørn hadde nylig vært på Rotary-trening i
USA, og kunne skryte av mange nye vennskapsbånd og selve
opplegget. Dag utkvitterte flere innsatsområder vis a vis klubben vår, og kom med karakteristikker som varmet:
"Veldrevet" og "framtidsorientert". Og så ble det torskeaften
med skrei og lever på hotellet, og nok en gang imponerte
hotellkjøkkenet med sine kokekunster. Helstøpt og bra!

BENTSRUD NÆRINGSPARK
Ja, snutteoverskiften var altså tema for
møtet 17. februar. Denne gang var det
forretningsmann og ildsjel Jon Mørk
som foredro. Han eier deler av området.
Per Halvor som selv er etablert med
Vacon AS på Bentsrud, introduserte temaet som gikk på utviklingsmuligheter.
Som oppkomme av ideer imponerte
Jon Mørk oss alle. Men ideer er en ting,
og gjennomføringskraft noe litt annet.
Men også på sist nevnte område kunne
Mørk heve hodet. Han driver selv utstrakt forretningsvirksomhet, bl.a. i USA, og mestrer også spillet på banen. Og
Bentsrud-banen ville han gjerne spille på, for "den har en
svært attraktiv beliggenhet." Mørk var både oversiktlig og
strukturert og impulsiv og kreativ. Han snakket i det ene
øyeblikket om å få inn større virksomheter med 1000
kvadratmeters plassbehov, og i det neste om rutsjebane ned
fra fjellplatået. Inspirerende!
Jon
Mørk

BAKKE GÅRD
Ingeborg opplevde for en tid tilbake et drama av verste
slag. En leieboer i psykisk ubalanse satte fyr på barndomshjemmet hennes, Bakke Gård, og skjøt på henne med gevær.
Nå er huset gjenoppbygget, og Ingeborg kunne ikke få
fullrost hverken forsikringsselskapet Gjensidige eller byggmester Ole A. Langedrag godt nok. For her var utfordringen
å lage en tro kopi av det gamle huset opprinnelig fra 1799,
og samtidig innfri krav i moderne byggeforskrifter. Således
har alle vegger og himlinger fått foringer med doble gipsplater, samtidig som gammelt grovt tilskåret tømmer er laftet
sammen i innervegger. Et vanskelig og krevende prosjekt og et stort prosjekt - for huset dekker 900 kvadratmeter
fordelt på 4 etasjer med kjeller.
Imponerende arbeid og veldig godt å 24. februar oppleve
at både prosjektet og Ingeborg var vel i havn etter dramaet.

Program MARS 2015
Tirsdag 03.

Verdens største HURTIGRUTE-ENTUSIAST
Trond Østgaard forteller om hans mange
turer med Hurtigruta. Østgaard er forøvrig
studierektor ved høyskolen i Buskerud
Ansvarlig : President Ole Herman Nordby
Referent
: Hans Petter Harestad

Tirsdag 10.

FELLESMØTE med Forsvarsforeningen
Vi vil få tidsaktuelt foredrag av Forsvarssjefen
Ansvarlig : Forsvarsforeningen
Referent
: Tore Hansen

Tirsdag 17.

MED SKRÅBLIKK PÅ TANZANIA gjennom 30 år
Leif Olsen forteller om sine erfaringer. Leif er
forøvrig president i Re Rotary Klubb
Ansvarlig : Hans Anders Rygh
Referent
: Sven Halvorsen

Tirsdag 24.

KOMITE/PEISMØTER
Presidenten bestemmer tema, men innspill til
møteprogram vil være sentralt.
Komiteformenn bestemmer møtested og innkaller sine medlemmer.
VIKTIG! STRAKS ETTER MØTET sendes
referat og fremmøteoversikt til president,
sekretær, programsjef og webmaster.

Tirsdag 31.

MØTEFRI (Påskeuken)

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.
Ingeborg i godt driv (til venstre for døren),
og byggmester Ole Anton Langedrag (til høyre for døren).
Kraftige dimensjoner over husets mange tømmervegger.

President 2014-2015
Mob 934 40 094

Ole Herman Nordby
ole.herman.nordby@bdo.no.

Sekretær
Mob 982 07 897

Tom Johansen
tom.johansen@siemens.com

Programsjef
Mob 930 81 770

Jon Petter Helgestad
jon.helgestad@h-nett.no

WEBmaster
Mob 922 06 770

Bjørn Nymoen,
bnymoen@h-nett.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

Fødselsdager i MARS

Stort oppmøte denne kvelden. Interesserte Rotarianere med
fruer, venner og kjente fikk se et imponerende husprosjekt.

Oppsett og utforming av månedsbrevet: Olav.
Ivar Jon har stått for "snuttetekstene" og bildene.
(bildet av Amund er sakset fra legemagasin)

YRKESKODEKS for
ROTARIANERE:
1. Jeg ser mitt yrke som en
mulighet til å gagne andre
2. Jeg er trofast mot de etiske
retningslinjer for mitt yrke, mitt
lands lover og de moralske normer
i samfunnet

08.
14.
27.
28.

Ole Herman Nordby.............. 60 år
Erik Ekeli..............................82 år
Einar G Løken.......................62 år
Håkon Fæste.........................76 år

VI GRATULERER
Vi kjenner aldri en tings
verdi før vi har mistet den.
Live for nothing,
But die for something
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