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PRESIDENTENS
HJØRNE
Kjære Rotaryvenner.
Min første hjørnespalte og sommerhilsen kommer denne gangen fra et kaldt,
vått og dermed lite sommerlig norsk fjell!
Men aldri så galt så er det godt for noe
heter det jo, og for min del går det i arbeid ute.
Bygging av steingjerde, hogging av ved og innimellom
noen kast med fiskestanga. Håper de fleste av dere også
holder varmen, hvorenn dere måtte tilbringe sommeren.
Det er både med lyst og en viss respekt jeg starter opp
dette president året. Ole Herman har vært en stødig og
dyktig leder, samt en god samtalepartner og veileder. Takk
til ham for fin innsats.
Som vi jo alle vet har vi en veldrevet klubb som ruller
på skinner, og som takket være stor innsats fra mange, ikke
minst komitelederne, som måned etter måned setter sammen
gode programmer.
Jeg vet derfor at jeg har en solid organisasjon i ryggen,
der vi sammen skal dra lasset og utvikle oss videre. For
Rotary generelt er i en viss endring, og mange klubber sliter
med rekruttering.
Hvordan vi skal takle det kommer jeg tilbake til under
min presentasjon i august, der jeg også vil dele målsettinger
og tanker om det kommende året med dere.

Øivind

Service
Above
Self

Møtet 2.6. startet med: ZEPP BLATTER
har trukket seg (stor applaus).

Så var det Øivind med sitt EGO/yrkesforedrag.
Øivind er opprinnelig Oslogutt og fortalte om
familie, barndom og oppvekst på Grünerløkka.
Ungdomstid på Nøtterøy, BI studier, så revisjon,
diplomoppgave om ledelse, noe politisk aktivitet, men holdt seg hele tiden unna poker :-)
Så ble det Holmestrand fra 1976 hvor han har vært med
E&Y fra "liten til stor" med oppkjøp og fusjon. Reg.revisor i
1982, statsautorisert revisor i 1985, og partner i E&Y 1987.
Øivind har vært trener og sittet i styret i Gullhaug IL, og
vært medlem i Round Table. Farvel til E&Y i 2014. Driver
nå økonomisk rådgivning, har stort engasjement i kommunen,
og en aktiv pensjonisttilværelse kan man si.
Et ÆRLIG foredrag som lærte oss Øivind å kjenne enda bedre.

FENGSELSTATUS I VESTFOLD sto på agendaen
9. juni. Håkons sønn Erling Fæste, assisterende Regionsdirektør for krim.omsorg Sør besøkte og informerte oss. Men
siden fengselsvesenet er underdimensjonert, kan vi ikke her
i landet da bare bygge noen få store fengsler som bidrar til å
få bort soningskøene? Hvorfor gjøres ikke kort og godt det?
Erling stilte selv spørsmålene og besvarte dem deretter etter beste evne. Kanskje fordi fengselsvesenet spesielt er beheftet med et tungt byråkrati? Undret han. Erling kunne
heller ikke være overtydelig når det gjelder fengselsutbyggingen på Hillestad. Å si noe mer bestemt om dette nå,
har ingen dekning for, lød hans kommentar og konklusjon.
Båttur med blå himmel og lav nydelig SOL

Selv om jeg allerede gleder meg til å ta fatt på høstprogrammet, synes jeg vi skal tillate oss å nyte noen sommerdager. De kommer nok i år også!
Kos dere sammen med familie og venner, og pass opp
for de sterke solstrålene.
En sommerlig presidenthilsen fra Svein Otto

Hans Anders
vartet opp og tok
oppvasken og

Praktfullt på berget
i Fantebukta

ELIN RØED ble tatt opp som
medlem av Holmestrand Rotary
Klubb den 2. juni 2015 med
Håkon Fæste som fadder.
Elin som er født i 1970 er dermed
vårt yngste medlem, og klubbens
tredje kvinnelige medlem.
Vi ønsker Elin velkommen i klubben og ser fram til å bli bedre kjent
med henne. Elin vil presentere seg
gjennom sitt EGO foredrag tirsdag
den 18. August.
Holmestrand Rotary Klubb er dermed oppe i 51 medlemmer, og opp
mot "gamle høyder".
Olav (red)

SOMMERAVSLUTNING MED TRADISJONELL BÅTTUR
den 16. Juni. Tradisjonen tro så utfylte også Hans Narverud båttjenesten fra klubbens egne medlemmer. I år ble det
frakt ved Hans og Tobias. Solid oppmøte bidro til høy stemning. Et spørsmål melder seg: Bør en formidabel suksess
ikke gjentas for ofte? Spørsmålet er egentlig litt filosofisk og kan vris og vendes på i et utall ulike betraktningsvinkler.
Men skal månedsbrevredaksjonen besvare spørsmålet, må
vi aller først få påpeke at det er galt stilt. En bedre tilnærming vil være: Kan en formidabel suksess gjentas ofte? Vi
mener "ja"! I hvert fall hvis suksessen er sommeravslutningsarrangementet til Holmestrand Rotary Klubb. Noen stikkord fra årets happening er: Mat: Nydelig! Drikke: Deilig svalende! Herlig leskende! Været: Perfekt - skikkelig nydelig med
sommersol! Sommertemperaturen: Optimalt behagelig.

PRESIDENTSKIFTE den 30. Juni.
Tor tok 3-minutter i Terje sitt fravær. Så til generalforsamling med regnskap hvor økonomien viste et solid bankinnskudd og god positiv egenkapital. Endelig fikk Ulf sin velfortjente Paul Harris Fellow utmerkelse for sitt mangeårige arbeid i lokalsamfunnet med bl.a. 26 år i styret i HIF,
12 år i bystyret, og sin innsats i næringsrådet.

Program AUGUST 2015
Tirsdag 04.

Avtroppende president
Ole Hermann
deler ut PHF

3-MINUTTER ved Ole Johan Klyve
ÅPENT MØTE - SPEAKERS CORNER
innlegg om sommerens begivenheter, kanskje
over et glass øl ?
Referent
Ansvarlig

Tirsdag 11.

3-MINUTTER ved Helge Kristensen
PRESIDENTEN PRESENTERER SEG
Referent
: Martin Westbye
Ansvarlig : Presidenten/Programkomiteen

Tirsdag 18.

3-MINUTTER ved Otto Lagarhus
EGOFOREDRAG ved Elin Røed
Referent
: Ivar Jon Tunheim
Ansvarlig : Programkomiteen

Tirsdag 25.

FELLESMØTE med Holmestrand Næringsråd
PANELDEBATT blant representanter fra politiske partier rundt næringspolitiske temaer
Referent
: Lars Tveito
Ansvarlig : Holmestrand Næringsråd og
Programkomiteen

Ulf
fikk
PHF

Så var det tid for høytidelig presidentskifte (bilde til høyre)
hvor past president Ole Herman Nordby fester nålen på
incoming president 2015 - 2016 Svein Otto Schjerven.
Svein Otto tok forøvrig i mot to Chech ungdommer på initiativ fra Tor. Slikt fortjener ros og viser ekte Rotaryånd.

Glad og
ydmyk Gunnar
Brekke
viser stolt
fram
æresnysgjerrigprisen.

Etter 70 års jovial innsats for HIF,

ble det
årets æresnysgjerrigpris på Gunnar Brekke, tradisjonen tro
under åpningen av Kulturfestivalen. Og Rotarys prisjury?
Den har klart det igjen: Å finne en populær, som verdig,
kandidat. Hvordan takket så kandidaten for oppmerksomheten? Jo ved å velge ut utsagn fra verset om Æresnysgjerrig,
som i år ble opplest i sin helhet av Kulturfestivalspeakerne
og som også står å finne på Æresnysgjerrig-diplomet som
hver æresnysgjerrig-kanidat får et eksemplar av.
Priskandidaten framførte videre et utsagn som det står respekt av: Jeg gir meg IKKE nå! Per dags dato.
I begrunnelsen er det listet opp mange ting Brekke har drevet med. Fra han er Gunnar materialforvalter og altmuligmann, selv spilte fotball på guttelaget, til 200 a-lagskamper,
trenerverv, lederverv, styreverv og engasjement både i klubben og på kretsnivå. At han ledet prosjektet for kunstgressbanen hører også med.
Prisoverrekkelsen var det incoming Svein Otto som sto for,
siden presidenten hadde fravær.

: Tor Tingbø
: Programkomiteen

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

President 2015-2016
Mob 416 51 373

Svein Otto Schjerven
ot-schje@online.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

Ivar Jon har bidratt med "snuttetekster" og bilder

Fødselsdager i AUGUST
20. Arne Johan Bu......................49 år
26. Tor Tingbø............................ 68 år

VI GRATULERER

Vi kommer alle fra et sted - det er
ikke noe vi kan gjøre noe med,
og husk:
De farligste årene i livet er de mellom ti og sytti.....
Byens eget
brassband var med.
Rett før prisoverrekkelsen:
To nøkkelaktører i
intens konsentrasjon.

VEL BLÅST!
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