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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner.
Sitter på lørdag formiddag og skriver min månedshilsen.
Det merkes nå at dagene er blitt lengre, og samtidig er det
fint vintervær for å ta seg en helgetur på ski.
På onsdag var det bisettelse for vårt mangeårige medlem
Terje Andersen. En takk til alle dere som hadde anledning
til å stille opp og bidra til en verdig avskjed for Terje. En
spesiell takk til Svein Otto og Ivar Jon for tale, nekrolog og
minnebilder fra Terjes Rotaryliv.
Møtene våre engasjerer mange og det er svært god deltakelse
på møtene. Sist tirsdag hadde vi klubbmøte basert på spørreundersøkelsen til Svein Otto. Mange spennende ideer kom
opp. Disse skal nå bearbeides av Svein Otto og meg og legges inn i vår 3-årsplan. Denne er tenkt presentert når AG
og Incoming Guvernør kommer på besøk på vår torskeaften
10. februar. Det hadde vært svært hyggelig om de aller fleste
av våre medlemmer har anledning til å stille denne dagen.
AG Dag Tvedt har signalisert at han skal gå av som AG etter
flere års flott innsats. For alle presidenter har han vært en
veldig god støtte, og han fortjener en stor takk for innsatsen.
På siste møte hadde vi også besøk av 3 reflektanter. Jeg
håper at disse fikk et godt inntrykk av sitt første møte med
Rotary, og at de følte at vi har et inkluderende miljø som
kan danne grunnlag for et fremtidig medlemskap.
23. februar feirer Rotary 110 år, og i siste styremøte besluttet vi at vår markering vil være at Ivar Jon og jeg lager
en presentasjon av Rotary lokalt og globalt. Denne vil vi
satse på å få inn i Jarlsberg Avis.
Ser fem til en fin februar og flotte møter sammen med
dere alle.
Presidenthilsen fra Ole Herman

28. JANUAR kom Rotary Norden
nr. 1-2015 i digital utgave på min Mac.
Hyggelig overraskelse på side 28, med
artikkel om Erik (82 år i mars) som
yrkesaktiv tannlege, og nylig sertifisert
TRF-kontakt. Artikkelen og bilde av
Erik med Einar i "stolen", er laget av
Ivar Jon.
Du finner den på www.rotary.no
trykk på publikasjoner på menylinjen, og trykk
på Rotary Norden digitalt.
Mye annet interessant Rotary stoff finner du der også.
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NEI, og NEI igjen: Trollbundet
NEI! Og siden vi er trygge i vår sak, la
redaksjonen få gjenta det: NEI!
Vi trenger aldeles ikke være beklemte
over å spille på egne klubbressurser.
Første mann ut i 2015 var Svein Otto.
Og selv om han tenkte langsiktig klubbutvikling, og i sin "3-minutter" informerte
om en forestående spørreundersøkelse,
så eksemplifiserte også Svein Otto dagens hovedbudskap: Nei, vi trenger ikke
Svein
gå over bekken etter vann for å sikre
Otto
oss gode foredragsholdere. I medlemsmassen har vi de ressursene som
trengs. Jan Sollid var den som først og
fremst verifiserte dette poenget under årets første foredragsrunde. Jan holdt hovedinnlegget og informerte fra sitt eget
virksomhetsområde: GE Vingmed ultrasound. Det gjorde
han så lekende, inspirerende og med så mye kunnskap og
innsikt, at profesjonaliteten smittet over på forsamlingen.
Vi ble alle trollbundet av Jans knowhow og ikke minst hans
engasjerende entusiasme.
Hva var det så Jan
berettet om?
Jo, om suksessbedriften GE Vingmed Ultrasound.
Den er et firma som
Jan
produserer ultralydapparater for
hjerteavbildning (ekkokardiografi). Firmaet har hovedkontor i Horten og er verdensledende og dynamisk innenfor sitt
virksomhetsområde. Jan har sittet i ledelsen og er nå supplyansvarlig. Han framholdt at å være nr. 1 eller 2 i markedet
er viktig, fordi slike topplasseringer drar mye med seg av
goodwill og business. Forretningsområdet er stort. 200 000
pasienter behandles daglig med bedriftens utstyr. -Vår strategi er å designe sentrale prosesser sentralt og å kombinere
dette med godt, lokalt lederskap, forklarte Jan. Alle virksomhetens utviklingsprosjekter selges til GE i USA. Produksjon av ultralydutstyr foregår 7-8 steder i verden.
Forskningsaktiviteten er omfattende, og viktig i
rekrutteringssammenheng. Jan var reservert mht. norske
og nordiske underleverandører. Høyt kostnadsnivå fører til
at disse priser seg ut av markedet. Kostnadsreduksjonene
selskapet har gjennomført imponerer. Globalt selges 40005000 enheter i året. Og kompetansen for det hele finner vi
et steinkast unna, i Horten. En imponerende eventyr- og
suksesshistorie!

GRØNT HÅP – friskt pust......
En ting er å legge planer.............
Noe ganske annet er å vite hvor
man har lagt dem.

Anne Skottvåg er politiker. Men ikke av det glatte slaget.
Anne er miljøpolitiker av den ekte sorten. Hun besøkte oss
13. januar for å fortelle om sitt hjertebarn: Miljøpartiet De
Grønne. Den 34 år gamle tannlegen representerer et friskt
politisk pust, syntes og sa flere under spørrerunden. Så
noen ganger er det ok å ta turen over (fortsetter neste side....

bekken.
Anne
sluttet seg til partiet sommeren før
forrige valg. Målet er en medmenneskelig verden i
økologisk balanse.
De grønne verdiene tref fer meg
rett i hjertet, erklærte Anne. Hun
trakk fram solidaritet med andre mennesker både i form av
global solidaritet og lokal solidaritet som sentralt, og så en
parallell til Rotarys kjerneverdi om å ville gagne andre.
Partiets program er ikke endelig utformet ennå, så noen
svar skyldig ble Anne. Klubbmedlemmene ønsket henne
lykke til i arbeidet med de viktigste utfordringene i vår tid.
Anne
Skottvåg

AVISFREMGANG PÅ PAPIR
Holmestrands egen lokalavis, Jarlsberg Avis, gjør
det bra. -Men vi ønsker ikke
Ingunn
å hvile på laurbærene, men
Larsen
å gjøre det enda bedre. Slik
lød ansvarlig redaktør
Ingunn Larsens offensive
budskap da hun besøkte
oss 20. januar. Under kommunikasjons-komiteens introduksjon ble det fleipet
litt med at kanskje ikke målene var nådd, siden Larsen
da hun besøkte oss som
fersk redaktør for snart to år siden, signaliserte sterkere
nettsatsing. Men så hører vi at det i stedet er papirutgaven
som snodig nok gjør framgang. Larsen repliserte at det absolutt er snodig, i en avisvirkelighet der papirutgaver generelt er i tilbakegang. Samtidig framholdt hun at Jarlsberg
hadde satset på nettet og ville fortsette å gjøre det. En slik
satsing gjør at abonnentene får mer tilbake. Bl.a. har en
felles nett-nyhetsdesk med andre lokale aviser under Amedia paraplyen åpnet for kontinuerlig nyhetsdekning døgnet rundt. Forbedringene må nok abonnentene regne med
å måtte betale litt mer for, sa Larsen, og la til: Men det er de
visselig verdt! For øvrig takket hun for mye positiv respons,
og tilkjennegav at avisen har som mål ikke bare å være et
nyhetsspeil for det som skjer i kommunene den dekker, men
også å bidra konstruktivt til å være med å bygge opp disse
lokalsamfunnene.

2 TING
Møtet 27. januar ble preget av to ting. For det første er Olav
Grande tilbake etter sin permisjon, og rådmannen i Sande
lurte i sin "3-minutter" på hva som egentlig er det viktige for
folk flest ved kommunereformen? Hans svar gikk mer på
forhold som: Har vi fellestrekk? Skjønner vi hverandre?
enn på kommuneøkonomi og infrastrukturløsninger.
For det andre gjennomgikk incoming Svein Otto resultatene av sin tidligere varslede og nettutsendte spørreundersøkelse. Og la det være sagt: Svein Otto syntes at
svarmaterialet i sum rommet mye bra. En svarprosent på
85 var han svært godt fornøyd med. Samtidig fokuserte
han på utfordringene vi også har: Fornyelse og medlemsverving. Å kommunisere det vi holder på med enda bedre.
Svein Otto delte så forsamlingen inn i arbeidsgrupper og ga
dem oppgaver i tråd med disse utfordringene. Artig og givende! Særlig når incoming signaliserte at han var meget
tilfreds med responsen! Dagen ble avsluttet med styremøte.
Ivar Jon har stått for "snuttetekstene" og bildene,
Olav for oppsett og utforming av månedsbrevet.

Program FEBRUAR 2015
Tirsdag 03.

3-MINUTTER ved Hans Petter Harestad
EGO/NYTT FRA MITT YRKE ved Amund
Ansvarlig : Programkomiteen
Referent
: Terje Karlsen

Tirsdag 10.

TORSKEAFTEN med besøk av
ADG Dag Tvedt og DGE Bjørn Aas
HUSK Påmelding.
Ansvarlig : Møte- og Kameratskap
Referent
: Kaj Haagensen

Tirsdag 17.

BENTSRUD NÆRINGSPARK
videre utvikling og muligheter ved Jon Mørk
Ansvarlig : Per Halvor Rønningen
Referent
: Ole Bernhard Høgestøl

Tirsdag 24.

HOVEDHUSET PÅ BAKKE GÅRD
Gjenoppbyggingen etter brannen er nå snart
ferdig. Omvisning og informasjon ved
byggmester Ole Anton Langedrag.
Samkjøring fra Meny kl. 1830 til
BAKKE GÅRD, Hanekleiva 109.
Ta gjerne med ektefelle/felle eller venn
Ansvarlig : Ingeborg K Sølverud
Referent
: Øivind Haugen

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.
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Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

Fødselsdager i FEBRUAR
08.
14.
15.
23.
25.

Frode Ekeli........................... 54 år
Johan Svele.......................... 84 år
Espen Andresen.................... 57 år
Rotary International.........110 år
Ivar Jon Tunheim..................58 år

VI GRATULERER
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
Månedsbrev Februar 2015 er sponset av:

JM AVEN HOLDING AS
Magne Aven
Krokstien 5 - 3085 Holmestrand
Telefon 33 05 25 33
e-mail: maaven@online.no

