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PRESIDENTENS
HJØRNE
Kjære Rotaryvenner
Nå er det jul igjen, nå er det jul igjen
og jula varer helt til påske..........Ja, det
er ingen tvil om at vår største og viktigste (for barna i alle fall!) høytid, siger
innover oss med full tyngde. Vi prøver
år etter år å fortelle oss selv at nå skal
vi dempe dette kjøpe og forventningspresset som følger med, men det er ikke lett når de som lever av å
selge mulige gaveartikler kjører på med ”Black Friday” osv.!
Vel, uansett ytre pressgrupper, opplever jeg at jeg fortsatt har noen gamle gode forventninger til julehøytiden.
Håpet om en hvit jul, duften av god gammeldags julebakst,
familien samlet til tradisjonell julemiddag, glade barneansikt
foran et pyntet juletre, er noen av de. La oss håpe mange
får oppleve det denne julen også!
Årets Rotary høst har rast avsted, gode programmer
med givende foredrag, og trivelige kvelder bidrar jo til det.
Sist tirsdag arrangerte Hans Johan og medhjelpere Fårikål
aften, der kveldens høydepunkt var utdeling av klubbens
første Æresmedlemskap til Johan Svele. Det ble en hyggelig kveld og fin oppmerksomhet til en ekte Rotarianer.
Som president har det vært en sann glede å fronte klubben i høst. Fantastiske medlemmer gjør den jobben enkel.
Takk til alle for at dere møter opp og står på for å skape en
levende og fremtidsrettet Rotary klubb.
En fredelig og God Jul ønsker jeg dere alle, sammen
med deres kjære - mvh Svein Otto
På Ødegårdsbua, på vårt sosiale og hyggelige møte den 24.
november ble Johan tildelt DIPLOM som ÆRESMEDLEM
av president Svein Otto med følgende ordlyd (noe forkortet):
Holmestrand Rotary Klubb
utnevner herved Johan Svele til
æresmedlem med de rettigheter som medfølger.
Styrets begrunnelse:
Johan er idag vårt eldste medlem. Han ble tatt opp i klubben
i 1958. Johan har vært et positivt
og engasjert medlem, som har
representert klubben på en utmerket måte, lokalt, nasjonalt og
internasjonalt. Som leder av Holmestrand Sardine Co, og en
lederskikkelse innen norsk hermetikk industri, har han også
vist sin sterke personlighet som en ekte Rotarianer. Johan har
hatt flere verv i klubben. Han var president i 1966/67.
Styret vil også uttrykke annerkjennelse for Johans sterke
engasjement innen politikk og Idrett. I 1999 til 2003 var
han ordfører i Holmestrand kommune. I en 10 års periode
fra 1967 var han formann i Holmestrand idrettsforening.
Holmestrand Rotary klubb vil med dette gratulere med
utnevnelsen, og takke deg for ditt mangeårige engasjement.
signert Svein Otto Schjerven

Service
Above
Self

Do not read this!
Jeg regner ikke med at du fulgte oppfordringen i overskriften
- men i stedet fortsatt å lese. For de fleste av oss kan lese - og
tar det som en stor selvfølge at det kan alle. Men fortsatt er
det 250 millioner barn i verden som ikke får mulighet til å
tilegne seg lesekunsten.
Organisasjonen DONOTREADTHIS har satt fokus på dette
problemet, og på deres hjemmeside DONOTREADTHIS.ORG
<http://DONOTREADTHIS.ORG> ligger det litt mer opplysninger om manglende leseferdighet og hvilke problemer
det skaper for barn og voksne.
Kan man lese kan man ta til seg kunnskap - og kunnskap
er den beste vei ut av fattigdom. Dette har vært begrunnelsen for vår klubb’s engasjement i Nsimbi Education Centre.
Rotary’s ide er å hjelpe andre fremfor seg selv - og Nsimbiprosjektet er helt i tråd med de tanker som ligger til grunn
for vår organisasjon.
Som dere sikkert vet er Nsmibi Education Centre en barneskole med 280 elever. Skolen ligger på landsbygden mellom
Entebbe og Kampala i Uganda, og ble etablert og drives av
Ewelyn Kitandwe. Med egne penger startet hun skolen - og
de bidrag vi har sendt har i følge henne selv- vært til uvurderlig hjelp. Til nå har vi bidratt med drøye 34.000 dollar eller med dagens kurs - ca. 300.000 norske kroner.
Behovene er fortsatt store. På ønskelisten står bedre
toalettforhold, bedre og flere skolebøker, litt større klasserom
- ja, det er en lang vei å gå før alt er som det bør være. Men
våre bidrag hjelper, og Ewelyn ber meg alltid sende en stor
takk til Holmestrand Rotary Klubb. Faktisk heter det ene
skolebygget ” Holmestrand Rotary Room”!
Midlene vi bidrar med får vi først og fremst fra det årlige
julemøtet og det loddsalg vi har der. Det er derfor de medlemmene som deltar på julemøtet som har vært de største
bidragsyterne. I år håper jeg at også de som ikke kan komme
på møtet sender meg en mail og bestiller lodd. Ikke bare for
å støtte vårt prosjekt - men også for å ta del i det lotteri i
landet med de største vinnersjansene! Også i år er førstepremien ”En rosebukett 2.hver uke i et helt år!”.
Loddprisen er uendret - kr. 50.- og det er 5 lodd for 200 kroner!

Håper jeg ser deg på julemøtet Kan du ikke delta kan du gi ditt bidrag ved å sende en mail
med loddbestilling til: oistein.larsen@h-nett.no

HOLMESTRAND ROTARY KLUBB´s
SKOLEPROSJEKT i UGANDA

NOVEMBER HAR PASSERT........
og her er noe av det som foregikk på møtene:
Tirsdag 3. Terje holdt et interessant og informativt foredrag,
og viste kjente bybilder fra "gamledager". Så til planene for
byens nye, "lyse" bibliotek i to etasjer, med attraktive selveierleiligheter i de tre øverste. Til slutt fikk vi se spenstige
data animasjoner om hvordan fremtidens Holmestrand kan
bli hvis det går som Terje håper.

Program DESEMBER 2015
Tirsdag 01.

Holmestrand Utvikling as, har endret noe på sine tidligere
byplaner i takt med fremtidig veiløsning, handelsmønster etc.
Tirsdag 10. Øistein - bistått av partner Carsten Bruun tok
oss i gjennom en eventyrlig utvikling med oppstart og drift
av roseproduksjon i Uganda. Dette førte med seg den mangeårige støtten Holmestrand Rotary Klubb har gitt til Nsimbi
Education Center, som er fyldig referert på siden foran.

VIKTIG: REFERAT og FREMMØTE sendes
straks etter møtet på mail til:
President, sekretær, webmaster, programsjef.
Tirsdag 08.

I ØSTERLED MED KLÅSTADSKIPET
Spennende foredrag av religionshistoriker
Eivind Luthen, prosjektleder for seilasen
Ansvarlig
: Møte/Kameratskap v/Ole Bernhard
Referent
: Stig Kløvstedt

Tirsdag 15.

JULEMØTE PÅ ØDEGÅRDSBUA

Tirsdag 17. Stemningen var ikke amper, men det var fremtidens batteridrevne ferje AMPER, som er her i dag, og i full
drift allerede. Tom ga oss et detaljert og meget interessant
innblikk i hva vi nå står foran av utvikling innen skipsfarten.
Tirsdag 24. Kveldens happening på Ødegårdsbua (Johan´s
aften) er fyldig referert på siden foran. Vi var tyve som hygget
oss og spiste nydelig fårikål, tilberedt av- og med god hjelp
av Hans Johan´s datter, og (mmm) gourmet poteter fra gården.
Så litt POSITIV KRITIKK: Det er litt synd når vi vet alt
det arbeidet som disse ildsjelene i Møte & Kameratskap legger
ned. Innkjøp, matlaging, dekking, pynting av bord med lys og
servietter - JA, det var klasse over "Ødegårdsrestauranten"
den tirsdagskvelden, Tenk over det, så sant du har mulighet,
og bidra med DIN deltakelse neste gang vi har en sosial kveld.
Det er ikke noe offer - DET ER EN STOR FORNØYELSE.
Tirsdag den 15. er det JULEMØTE og Valg. La oss møte
"mannsterke" (unnskyld) opp den kvelden.

KOMITEMØTER - PEISMØTER
Presidenten bestemmer temaer, men møteprogram for 1. halvår 2016 vil være en viktig
del av peismøtet.
NB! Husk at komiteene har ansvar for hver
sin måned. Komiteformenn bestemmer
møtested og innkaller.

SEKSJON A - Valg . Det serveres JULEMAT
med godt drikke. Det blir garantert høy stemning med mer eller mindre "sanne" skrøner.
HUSK! Cash i store lommer. Utlodning til Nsimbi skolen

Påmelding i god tid til: hansjohan@kjolsrod.no
Ansvarlig
Referent

: Møte/Kameratskap og Styret
: Terje Karlsen

Tirsdag 22. og 29. desember: MØTEFRI
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

(innlegget tar jeg (red) på min kappe. Godt å få sagt sin mening).

Og så drar vi til med litt Rotary lærdom:

Visste du at........
✔ Rotary Foundation har som formål å oppnå
internasjonal forståelse og fred gjennom
internasjonal veldedighet og utdanningsprogrammer
✔ Fondet er en separat organisasjon ved siden av Rotary
International, med eget styre

President 2015-2016
Mob 992 03 843

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

✔ Fondet ble stiftet i 1917 etter initiativ av Arch Klumph
✔ Fondet er i dag et av verdens 6. største fond
✔ Fondet deler hvert år ut store midler til humanitære
formål og til utdanningsprogrammer
✔ Fondet har fast plass som observatør i FN
✔ Vår klubb har i årenes løp bidratt med store beløp

Nå vet du det!
SI DIN MENING I MÅNEDSBREVET
send innlegg på mail til olav@limaco.no
Deadline januar nummeret er TORSDAG 31. desember.

Fødselsdager i DESEMBER
01.
05.
12.
14.

Marit Foss.............................52
Hans Petter Harestad............ 67
Jan-Arne Rønningen............. 69
Knut Aven.............................68

år
år
år
år

VI GRATULERER
JOKE OF THE DAY
WHERE are average things made?
IN the satisfactory
Månedsbrev Desember 2015 er sponset av:

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

BUKETTEN BLOMSTER
Holmestrandstoppen tel 33 05 38 20
Vi Spanderer hver 6. rosebukett!
(verdi inntil 99,-) en glede å gi...en glede å få
sponset av Fegstad A/S - Øistein B Larsen 33 06 11 01

