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Presidentens spalte
Kjære Rotary venner!
Værmessig vartet det nye året opp med godt, gammeldags
vintervær. Mye snø og flere minusgrader enn vi har vært
vant til de siste årene. Før var -10 en fin vinterdag, men nå
syns mange at det er fimbul-temperatur. Har vi blitt mer
urbane? I alle fall ligger nå fantastiske skimuligheter og
venter på oss rett utenfor stuedøra.
Rotarymessig startet 2018 med tradisjonell oppsummering
av fjoråret med LP-sjefen Jørn Steinmoen. Det skjer mye
positivt i Kongsberg, men fortsatt preges mange overskrifter av store meningsforskjeller. Slik har det visstnok alltid
vært helt fra den tiden da «gamlekinoen» på Tråkka skulle
bygges og da Oddvar Rønnestad ville etablere Kongsberg
Skisenter. Tenk om mer av energien kunne benyttes til å
bygge et positivt omdømme av Kongsberg og bidra til en
offensiv innovasjonskultur.
Årets Glogerfestspill ble en gedigen suksess og temaet «Ordskifte» skulle jeg ønske vi fikk mer av i mediene fremover. Kongsberg har mye å være stolt av!
Etter en konstruktiv dugnad om programmet for vårhalvåret, har vi nå så mange innspill at det er «kø i kassa» og vanskelig å finne plass før sommeren. En slik offensiv «Rotary-kultur» imponerer!
At vi også ha gode interne foredragsholdere fikk vi bevis for da Ingerid snakket om sin nye jobb og kommunens planer for eldretilbud.
Planleggingen av India-besøket sammen med KIS er i god gjenge og om en drøy uke vil vår egen Halvor
sammen med sin Else fortelle om sine erfaringer fra frivillig arbeid i India. Det blir interessant og spennende! Da vil vi invitere foreldrene til de KIS-foreldrene som skal være vertskap for elever i mai.
Jeg ser frem til mange spennende møter utover våren og mange interessante «3-minutters».
Med vennlig hilsen
Torkil Bjørnson

Møtereferater
Møte 08.01. Tilbakeblikk på året som gikk
Møtet ble ledet av presidenten, Torkil Bjørnson og åpnet med et gruk av Piet Hein.
Informasjon fra presidenten:
Vi har pr. d.d. ingen kandidater til Ryla
Jon Erik har mottatt mye skiutstyr og klær til ski kurs for innvandrere.
Kveldens program
Et tilbakeblikk på året som har gått ved redaktør Jørn Steinmoen, LP.
Steinmoen gikk først inn på LP sin stilling, som viser at de har økt opplaget med ca 400 abonnenter i 2017.
Det er en kontinuerlig fokus på omstilling, og de tjener bra med en driftsmargin på 13-18 %. De følger
kontinuerlig hvordan responsen er på ulike stoff typer. De følger lesernes interesser på den digitale plattformen. En brukerundersøkelse gir en tilbakemelding på bl.a. å være mer kritisk til f.eks. politisk stoff.
Steinmoen gikk igjennom highlights uke for uke. Det ble lagt vekt på lokale forhold, men også nasjonale
forhold som har hatt betydning eller påvirkning for Kongsberg som f.eks. mottak for asylsøkere. Presentasjonen førte til mange spørsmål og diskusjon.

Møte 15.01. Peismøter
Møte 22.01. Tanker om programmet fremover - Fra Peismøtene
Møtet b!e !edet av presidenten, Torkil Bjørnson, og åpnet med et gruk av Piet Hein.
Informasjon fra presidenten:
Presidenten etterlyste om noen har 1 - 2 kandidater for årets RYLA-seminar.
Presidenten presenterte tentativt program for India-besøket fra 14.05 til27.05, og ba samtidig om hjelp
fra medlemmene til å bistå med bl.a. transportløsninger.
Det ble presentert et omfattende program for besøket:
besøk i gruvene,
Laagendalsmuseet,
KIS,
Bergverksmuseet,
Rajehytta,
samfunnsfunksjoner som helse/skole/justis,
et industriprogram,
besøk på Vitensenteret,
besøke Oslo v/Fredssenteret, Nobelinstituttet, ambassaden.
Kveldens program
Presidenten presenterte noen tanker omkring programmer fremover slik:
Potensielle programposter:
Større åpne arragementer
Eksterne foredrsgsholdere
Interne foredragsboldere
Tema relatert til våre prosjekt (India/RYLA)
Rekrutteringsmøte
Bedriftsbesøk
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Institusjonsbesøk eller lederbesøk
Utflukt med feller
Nesbru RK ønsker å besøke oss 7.mai
De enkelte komiteer refererte så fra sine peismøter. Det ble bl.a. etterlyst struktur og kontinuitet på 3muinutt fra klubbens medlemmer. Mange gode ønsker og forslag til programmer ble presentert. Et generelt
ønske var flere egoforedrag av medlemmer med lang fartstid, gjerne i kortform med f.eks. 1-2 medlemmer
på et møte.

Møte 29.01. «Fra lægd til «Det moderne sykehjem»,
Møtet ble ledet av presidenten, Torkil Bjørnson, og åpnet med et gruk av Piet Hein om toleranse.
Gjester: Olav Hallan Graven og Kari Støa.
3-minutt:
Asle Kjetil Øino: Han tok utgangspunkt i en tur til Kongo hvor han traff to personer fra Nigeria. De fortalte om det store antall språk i landet. Med dette som utgangspunkt refererte han til at det finnes tusenvis av
språk i verden. 96% av verdens befolkning snakker 4% av språkene. Av språkene som flest snakker er
mandarin på topp, etterfulgt av spansk og deretter engelsk. Han avsluttet med å vise til at han på sin arbeidsplass bruker engelsk skriftlig og muntlig hver dag, og hvordan engelske ord og uttrykk kommer inn i
det norske språk. Spørsmål til slutt: Vil vi snakke norsk om 100 år?
Kveldens program
«Fra lægd til «Det moderne sykehjem», litt historikk og om nyere forskning og utbyggingsplaner for
Kongsberg i årene 2020-2040» ved Ingrid Neumann.
Hun er nyansatt som brukerkoordinator i Kongsberg kommune. Hun gikk inn på sin nye rolle som koordinator, og arbeidsoppgaver knyttet til denne:
Bruker koordinator for Helse og Omsorg i forbindelse med utvikling og bygging av nye boligtilbud de
nærmeste årene. Er en prosjekt stilling i 1 ½ år, fram til sommeren 2019.
Hun gikk kort igjennom utviklingen fra 1800 tallets filosofi at man måtte klare seg selv til tanken på at
samfunnet skulle ivareta de svake på 1900 tallet.
Utviklingen og utfordringen i dag er det sterkt økende behovet som spesielt gjelder de under 67 år samtidig som de over 80+ øker til
det dobbelte i løpet av de neste
20 årene. Tall som er estimert er
fra dagens tall ca. 4000 opptil
nærmere 7000 i år 2040.
Gruppen med hjemmesykepleie
for de under 67 år stiger
mest
Barn og unge under 18 år (2
prosent)
Yngre voksne 18–49 år (54 prosent)
Middelaldrende 50–66 år (44
prosent).
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Møtekalender
Dato

Februar 2018

Tema/emne

Kommentar/
ansvar

Teknologiutdanning og industrisamarbeid ved
5. Feb. campus Kongsberg i HSN
Widar
v/Olav Hallen Graven

3-min.

Marcel L Vanberg

12. Feb. Brann og redning v/Morten Sivertsen

Øystein

Geir Åge Tveito

19. Feb. Nye verktøy i skolen v/Petter Kongsgården

Einar

Even Østheim

26. Feb. Torskeaften eller sleiverter

Kamerat & Fest

Asbjørn Trøstheim

Det skal de nærmeste årene bygges ut flere omsorgs boliger i Kongsberg. Totalt ca. 350 stykker – oppstart med 42 boliger til neste år. Det skal i samme utredning også se på om Skavangertun skal legges ned
og implementeres i det nye bygget slik at det blir en smidigere overgang fra omsorgsbolig til sykehjem.
Dette er det ikke tatt beslutninger på ennå. Man ser litt til Danmark hvor man betaler etter den tjenesten
man får og betaler deretter.
Planene er at Edvardsløkka – dvs. ved gamle HiBu skal utvikles til dette. Planene vil utover sommeren
og høsten bli mer konkrete. I første omgang skal hun rundt til andre kommuner og se hva de har gjort –
spesielt Os kommune, Moss, Holmestrand etc.

PETS og Distriktstrening den 10. og 11. mars.
Invitasjonen til PETS den 10. mars gjelder i første rekke innkommende Presidenter (PE). Invitasjonen til
Distriktstrening den 11. mars gjelder komitéledere og nøkkelpersoner i den enkelte klubb som klubbsekretærer, økonomiansvarlig og DICO/Web-ansvarlig som skal fungere i 2018/19, men selvsagt er alle
medlemmer velkommen.
Andre deltakere vil være Distriktets Guvernør, Innkommende Guvernør, Distriktsrådet, AG’er, Representanter for Hønefoss-Øst Rotary Klubb, foredragsholdere og gjester. Målet med PETS og Distriktstrening er å:
- Informere om de utfordringer og muligheter Rotary som organisasjon står overfor
- Informere om det som er nytt fra Rotary International
- Gi inspirasjon til å forberede det kommende Rotaryåret
- Gi økt kunnskap om Rotary
- Gi flere anledning til å oppleve Rotary utenfor egen klubb
- Og sist men ikke minst – ha det gøy sammen.

Komplett informasjon finner du her: http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/272#.Wncxdajibcs

Ansvarlige personer - 2017/2018
President
Torkil Bjørnson
E-post: torkil.bjornson@crenova.no

Kasserer:
Trond Dybdalh
E-post: trond.dybdahl@kongsberg.com

Sekretær:
Elisabeth Bergstrøm
E-post: elisabergst@gmail.com

Redaktør
Jens Tore Steenslid
E-post: jens@steenslid.com
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