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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner.
Nytt flott månedsblad er på plass. Det er en imponerende jobb som gjøres av Olav og Ivar Jon, en stor takk til
dem. Månedsbladet er på mange måter limet i klubben vår
og er i stor grad med på å binde oss sammen.
Siste uke har jeg for egen del vært av gårde på reise.
Dette gjorde at jeg ikke fikk med meg møtet den 17. mars.
Når det i tillegg var peismøter sist tirsdag samt at vi hadde
et, for øvrig svært vellykket, møte sammen med Forsvarsforeningen, er det lenge siden jeg har ledet vanlig Rotarymøte. Må innrømme at jeg faktisk savner det, og ikke minst
få muligheten til den gode dialogen med dere.
Det nærmer seg påske og et kjærkomment avbrekk. For
mange betyr dette en siste tur på hytta på fjellet, andre igjen
åpner hytta ved sjøen og atter andre nyter dagene hjemme.
For alle forhåpentligvis i godt vårvær, med mulighet til å
sitte å kose seg i solveggen. Jeg ønsker dere alle en god
påske og gleder meg til se dere igjen etter påske med mange
gode programposter på møtene våre.
Presidenthilsen fra Ole Herman

PROSJEKT NSIMBI -

orientering fra Øistein
Da har Nsimbi
Education Centre
mottatt vårt bidrag
på 7,9 millioner!
Vårt julelotteri innbrakte 16.400 kroner
og med noen bidrag
fra andre kilder
kunne vi overføre
litt i underkant av
22.000 kroner til
skolen i Uganda.

Dette ble 7,9 millioner ugandiske shilling og skolens leder
Ewelyn Kitandwe har sendt en mail der hun takker Holmestrand Rotaryklubb for nok et bidrag. Jeg er sikker på at
pengene blir brukt på en fornuftig måte - og vi vil senere få
oversikt over hvordan årets bidrag er anvendt. En stor takk
til alle som støttet prosjektet vårt ved å kjøpe lodd.

MØTEPLIKT I ROTARY
Litt udefinert nå i den senere tid kanskje..... men like viktig
er den MØTERETT vi Rotarianere har i klubber verden over.
Noen av oss er ikke så ofte på møtene, men
KOM IGJEN, skritt over "terskelen" - merk av tirsdagen.
For min egen del, jeg ser faktisk fram til hver eneste møtekveld. Alltid interessante programmer - Alltid hyggelig og
noe nytt å plukke opp sammen med gode Rotaryvenner.
Vi er mange på møtene for tiden....MEN vi kan alltid bli flere.

Olav

Service
Above
Self

EKTE SKIP OHOI-ENTUSIAST....=
Det er forskjell på kun å innimellom opptre entusiastisk og
det å selv være helstøpt entusiast. Rotarianer og Studierektor
ved Høyskolen i Buskerud,
Trond Østgaard, tilhører beviselig sist nevnte kategori. 3. Mars
fortalte han fra sine talløse turer
med hurtigruten. Han titulerer
seg selv som verdens største
HURTIGRUTEENTUSIAST.
Rotarypublikumet fikk oppleve
stemningsglimt fra mange reiser,
med variert kysttopografi, ulike årstider og innholdsrik
agenda. Helgelandkysten, fikk vi vite, er underkjent som et
fantastisk reiselandskap. Midnattssolen, sett fra dekket på
Hurtigruten, blir en helt egen opplevelse. Det samme gjelder
øvrige reisemål og spesielle seilingsstrekninger langs hurtigruteløypa. Ikke drøm om å ta Hurtigruten. Ta den! lød Østgaards
avsluttende, dobbeltspente både ut- og oppfordring.

FORSVARSSJEFEN PÅ BESØK - EN VRI
Igjen hadde nettverket til vår lokale Forsvarsforening utført solid arbeid i kulissene. Ingen ringere enn forsvarssjefen selv,
Haakon Bruun-Hanssen var hyret inn til fellesmøtet den 10.
Mars. Forsvarssjefen holdt et
meget innholdsrikt innlegg om
det totale forsvarslandskapet
som Norge i dag er stilt overfor og
må forholde seg til. Men i stedet
for å plukke momenter fra denne
listen på vår begrensede plass,
er månedsbrevredaksjonen i stedet fristet til å gjøre et krumspring. Og vi faller for fristelsen. For hva er det med disse
militaristene som setter dem i stand til å prate folkelig og
forståelig om kompliserte fagmilitære spørsmål? Ja, altså
forsvarssjefens stil og form er det vi kan tenke oss å reflektere litt mer over, som en vri framfor det konkrete innholdet
i det han formidlet. Vi har sett dette så mange ganger før i
fellesmøtene med Forsvarsforeningen, og som utskrevet befal,
besitter redaksjonsmedarbeideren også egne erfaringer som
kan legges til grunn: Når norske høyere offiserer snakker,
skjer det med pedagogiske kvaliteter mange burde misunne
dem. Men hvorfor? Her må et svar mer antydes enn serveres
bombastisk. Men vi tror at dette har noe å gjøre med måten
det norske Forsvaret definerer sitt samfunnsoppdrag på. At
forsvarssjef Bruun-Hanssen framstår som den store pedagogen i så måte, gir grunn til både stolthet og respekt - for
Forsvaret selv, og for det norske samfunnet.

INGENTING ER SÅ PERMANENT
SOM DET MIDLERTIDIGE.....

LEIF OLSEN UTEN OLSEN-DRIVER
Ikke misforstå: Vi har alldeles ikke med noen promillekjører å gjøre. Poenget
med "uten Olsen-driver", går
på erkjennelsen av at Leif
har en navnebror fra UP
som også i sin tid ga den
alkoholfrie drinken dens
navn. Siden Leif Olsen på
møtet 17. Mars hverken
hadde promillekjøring eller
alkoholfrie drinker på agendaen, men derimot Tanzania,
skjønte forsamlingen at denne Leif Olsen ikke var tidligere
UP-sjef Leif N Olsen, men nåværende president i Re Rotary
Klubb. Leif ble introdusert av Hans Anders Rygh, som selv
hadde fått blitt med på en fantastisk reise til Tanzania i
Olsens regi. Nå kom Olsen med generelle invitasjoner til flere.
Tanzania var britisk koloni til 1961. Leif fattet interesse for
landet for 30 år siden i samband med Norads u-hjelpsprosjekter. I sine mange anekdoter fikk Leif fram trekk ved en
fascinerende kultur, som ikke har "framtid" i stammespråkene, men kun "senere":

COM’on BABY LIGHT MY FIRE!
24. Mars ble peisene fyrt opp. Da
var det peismøter, og ryktene forteller om engasjert innsats etter
grundige forberedelser fra klubbledelsens side. Men (!) noe frafall
og variabelt oppmøte ble det i
denne runden. Vi tar oss ytterligere sammen til neste gang, dere!

VI I MEDLEMSKOMITEEN under peismøtet hos
Martin og Kari, når praten gikk livlig, ja - så drodlet vi litt
over vårt eget Rotary MØTEMØNSTER.
Som regel er det sånn: Møte og Kameratskap er allerede på
plass når vi andre ankommer 5-10 minutter før kl.19. Vi tar
med kaffe, har en liten trivelig "rundt bordet prat" mens
vinnerloddet deles ut (en opplagt fremmøtefordel).
Timen går fort (hvor får vi alle disse gode foredragsholderne
fra), tid til noen spørsmål, så er det over. Nå ja, ikke riktig.
Noen blir sittende igjen, har en prat, men så er det over.

VI TENKTE LITT LENGER - Kan vi ikke ta med
oss kaffekoppen og sette oss i BAREN etter møtet. Sitte noen
minutter, løse noen verdensproblemer - ha det litt SOSIALT.
Vi er 50 medlemmer. Kjenner vi hverandre? Jo, vi gjør da
det, men Rotary er også relasjonsbygging, og vi kan bli bedre
kjent med hverandre. For all del - vi har det bra som det er
(all in a good manner), men la oss nå prøve oss på en vri
med litt AFTERSPILL etter møtene.

VEL MØTT I BAREN - om så bare noen minutter.....
(fritt forfattet etter medlemskomiteens tankespinn) - Olav
Oppsett og utforming av månedsbrevet: Olav.
Ivar Jon har stått for "snuttetekstene" og bildene.

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

Program APRIL 2015
Tirsdag 07.

Vi besøker STASJONSHALLEN
Orientering først i "PAKKHUSET" ved
stasjonen av Hanne Wiig Sagen
Ta gjerne med en god venn
NB! VIKTIG med påmelding til jernbanebesøket:
Påmelding sendes Jon Petter innen mandag 6. april:
E-post
: jon.helgestad@h-nett.no
SMS til
: 93 08 17 70
Referent
: Olav Grande
Ansvarlig : Programkomiteen
Tirsdag 14.

3-minutter ved Tore Hansen
NYTT FRA MITT YRKE ved Frode Ekeli
Referent
: Arne Martin Huseby
Ansvarlig : Programkomiteen

Tirsdag 21.

3-minutter ved Øivind Haugen
Christina Starheim forteller om sin deltakelse
på årets RYLA ARRANGEMENT
Referent
: Håkon Fæste
Ansvarlig : Presidenten

Tirsdag 28.

3-minutter ved Ole Bernhard Høgestøl
"PROJECT SUN" om LUFTSKIP og CRUISESHIPet eventyr fra virkeligheten
Referent
: Marit Foss
Ansvarlig : Otto Lagarhus

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.
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 APRIL
08.
21.
28.
30.
30.

Ole Johan Klyve.................... 65
Olav Grande..........................58
Hans Anders Rygh................ 67
Magne Aven.......................... 77
Arne Fladby.......................... 71
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år
år
år
år

VI GRATULERER
Streik er rett og slett en forferdelig
dyr måte å føre diskusjoner på.
Det er en seremoniell tankegang som
hører hjemme i forrige århundret.
Månedsbrev April 2015 er sponset av:

HELGESTAD GÅRD
Sørbyveien 5, 3083 Holmestrand
KORN - MATPRODUKSJON og
"svinaktig" godt flesk fra gris som
trives hos Jon Petter og Marianne

