
  

 

K o n g s b e r g  

R o t a r y  K l u b b  

M å n e d s b r e v  

N r .  6 8 1   A u g u s t  2 0 1 8  

Kjære Rotary venner  

Så er august kommet og gått etter en fantastisk sommer!  
Det merkes at kveldene begynner å bli kjøligere, men jeg setter så pris på at vi i Norge har 4 årstider.  

Min første måned som President er over og jeg håper at vi skal få en aktiv høst med mange gode foredrag 
og ikke minst aktive klubbmedlemmer.  

Vi har alle de faste kveldene, Skytteraften og Rakfisk, men har også hatt noen gode foredrag som Remote 
Tower og Respons senteret som innen et år skal være opp og gå i kommunen.  

I september skal vi ha besøk av NORFRO som skal sette oss inn i Kommunikasjons planen for Rotary – en 
meget ambisiøs plan, og vi får velge hvor mye vi skal implementere.  

Ellers står det som vanlig rekruttering på timeplanen og jeg kommer til å invitere 2-3 damer som jeg kan-
skje klarer å rekruttere som medlemmer.  

Lørdag 8 september drar sekretær, Gunnar Berntzen og jeg til Klækken Hotell. Det er den årlige Distrikts-
konferansen og er et heldags seminar.  

Sist møte orienterte Gunnbjørn Aasand om Madonnastatuen og turen dit. Den kjemper nå om beste turalter-
nativ i Norge.  

Jeg ble så interessert at på lørdag 1 september dro vi (Astrid og jeg) opp og opplevde en fantastisk tur i flott 
høstvær!  

Vi vil få mer informasjon om denne turen senere og kanskje vi arrangerer en fellestur senere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En god september ønskes dere alle! 

Presidentens spalte 
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Møtereferater 

Møte 6. Aug.  Ferieminner 

Møtet ble ledet av Presidenten og det var det første møte i «nytt» lokale på Gyldenløve. 

Guvernøren kommer 10.9. 

Astrid Neumann var sporty og hadde på kort varsel forberedt et tilbakeblikk på sin ferietur til Albania i 

sommer. Hun hadde besøkt feriested Durres ved kysten og hovedstaden Tirana. Landet var preget av fattig-

dom og forfall. Mye turisme (Durres). Billig mat og drikke. Astris tok oss igjennom landets historie fra 

1300 og frem til i dag. Mye korrupsjon etter kommunismens fall i 1990. Første Rotaryklubb i 1992. 

Hvorfor  ferie til Albania? 

Norwegian har direkterute og det har vært kjørt kampanje hos TIU, samt omtale i VG.  

Landet er for øvrig medlem i NATO, har 3 Mill. innbyggere hvorav 0,7 Mill i Tirana. Vennlig folkeslag—

så ingen kriminalitet. Flott kyst og strender. 

 

Møte 13. Aug.  Bedriftsbesøk—NINOX Remote Tower 

Det var oppmøte 18:45 i porten for registrering og samlet marsj til Nedre fabrikk hvor NINOX holder til 
sammen med Trond Neumann og Anja Lanes tok i mot oss. 

Trond gav først en kort presentasjon av prosjektet/produktet: 
Hvorfor fjernkontroll av tårn?  Bekgrunn er kostnadsbesparelser. Det etableres hovedsenter i Bodø. 
Hvorfor KongsbergGruppen? Besitter allerede kompetanse som kan gjenbrukes her, samt samarbeid med 
Indra air trafic managment. 

Det begynner med 5 småflyplasser i nord med Røst som den første live i september 2019. Det kjøres test nå 
og Kjeller er demo. 

Anja viste oss hvordan systemet viser flyplassen på Kjeller og demonterte hvordan de kan følge fly og 
andre objekter—vi fikk følge en rådyrfamilie i skogkanten inne på flyplassområdet. 

 

Møte 20. Aug.  Peismøter 

 

Møte 27. Aug.  Fremtidens eldreomsorg?— Repsonssenteret 

På mandagens Rotarymøte var temaet: «Velferdsteknologi- etablering av Responssenteret, et kommunalt 
foretak.» 

Vi fikk høre Camilla Lobben og Frode Sandemo presen-
tere hvordan Kongsberg kommune og 6 andre kommu-
ner i regionen tenker seg hvordan eldrebølgen skal møtes 
med digitale løsninger hvor en begynner med GPS-
sporing, digitale trygghetsalarmer og medisindispensere.  

Det er klart at slike løsninger krever endring i hverdagen 
for både helsearbeidere og mottakere av tjenestene. Løs-
ninger testes og opplæringsprogram gjennomføres. Det 
er 20% teknologi og 80% organisasjonsutvikling. 

Løsningene piloteres for øyeblikket og planen er å ta 
dem i drift i løpet av 2019. 
Menneskelig kontakt vs digitale løsninger er alltid en utfordring. 
Det blir alltid individuell tilpasning og vurdering – det vil ikke passe for alle. 

Du finner mer informasjon her: www.responssenteret.no og https://www.facebook.com/responssenteret/  

http://www.responssenteret.no
https://www.facebook.com/responssenteret/
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President 

Ingrid Aase Neumann 

E-post:  

ingrid.aase.neumann@kongsberg.kommune.no 

Sekretær:  

Gunnar Berntzen  

E-post: gunnar.berntzen@ebnett.no 

Kasserer: 

Trond Dybdalh 

E-post: trond.dybdahl@kongsberg.com 

Redaktør  

Jens Tore Steenslid 

E-post: jens@steenslid.com  

Ansvarlige personer - 2018/2019 

Dato Tema/emne Kommentar/ 3-min. 

3. sept. 
Utvikling i bilbransjen generelt, bilSpiten del av 
storkonsern spesielt 

Marius Spiten-Nysæter  Stefanie Mann 

10. sept. Distriktsguvernør Svein Eystein Lindberg Ingrid  

17. sept. 
Kåseri om arbeidet som Øre-Nese-Hals spesia-
list 

Morten Lystad  Olav Løvstad  

24. sept. Blockchains og Bitcoin - a must to understand  Dr. Bhuvan Unhelkar  Morten Lystad  

1. okt. Numedals dialekter - litt historikk  Even Tråen  Torgunn Kogstad  

Møtekalender     September 2018 

Vår nye guvernør, Svein Eystein Lindberg har vært medlem av 
Rotary fra 2001, hele tiden i Hønefoss-Øst RK. Han utviser et 
stort engasjement i klubben og deltar aktivt i klubbens arbeid. 
Han var president i året 2005-06. 

Svein Eystein har 28 år i bank, sist som Regiondirektør for Bus-
kerud i VÅR Bank og Forsikring. Han har vært selvstendig næ-
ringsdrivende noen år og har hatt en rekke styreverv. I dag arbei-
der han som etablererguide i Ringeriksregionen og driver 
"Ringerike Etablerer Senter" som er en avdeling i "Ringerike 
Næringsforening". 

Svein Eystein er gift med Mabel og har to voksne sønner; Trond-
Morten og Jo-Eystein, som er godt etablert i henholdsvis revi-
sjons- og rådgivningsfirmaet BDO og i Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet. I dag har Mabel og Svein Eystein fem bar-
nebarn.  

Svein Eystein Lindberg er tildelt Paul Harris Fellow fra Høne-
foss-Øst RK i 2013 for sitt arbeid i lokalsamfunnet og i Rotary-
klubben. 

Bil kjent med den nye Guvernøren 


