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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner.
Da nærmer mai måned 2015 seg slutt, månedsbrevet
skal ut og jeg skal skrive mitt siste hjørne som president.
I den sammenheng synes jeg det er på sin plass med en
oppsummering av året og et lite tilbakeblikk.
Først av alt er det viktig for meg å gi uttrykk for at det å
være president i Holmestrand Rotary er en takknemlig oppgave. Klubben er i full vigør, bra med medlemmer, bra oppmøte og et stort ansvar blant medlemmene til utføre de oppgavene man er tildelt. Dette gjør at man til enhver tid er
trygg på at klubbaktivitetene fungerer.
Å være president i Holmestrand Rotary innebærer at
man er tilstede hver uke hele presidentperioden. Som menig medlem har det for meg ikke alltid vært tilfelle, i perioder med aktive barn har det ikke alltid vært like enkelt å få
til. Presidentperioden har for meg vært medvirkende til at
jeg på mange måter har blitt mye bedre kjent med den organisasjonen jeg er medlem i, både klubb og distrikt. Dette
har vært berikende for meg.
Gjennom året har det vært både hyggelige og triste episoder. At vårt mangeårige medlem Terje Andersen omkom i
brann i sin bolig gjorde sterkt inntrykk på oss alle, men var
også med på å knytte oss sterkere sammen. Jeg har vært
så heldig å få dele ut Paul Harris utmerkelsen i min
presidentperiode og tatt opp nye medlemmer i klubben vår.
Dette er hyggelige minner fra presidentåret.
Dette året er det meg som har fått lov til å prege klubben. Det har vel ikke vært de mest dramatiske endringer,
men kanskje noen som har vært med på å drive klubben
videre. Nå er det Svein Otto som skal ta over og presidentklubba kommer da over i trygge hender. Svein Otto har
allerede tatt et sterkt engasjement og er en garantist for en
god videre utvikling.
Selv om det er noen uker igjen av presidentperioden er
dette den arenaen hvor jeg når alle.
Jeg takker derfor for et trivelig år og ønsker Svein
Otto og dere alle alt godt videre.

Ole Herman

5. MAI VARMET Kaj forsamlingen opp med informasjon om seilerkurs for nybegynnere og viderekommende
i Holmestrand Seilforening. I opplæringssammenheng er 6
optimistjoller blitt til 12 optimistjoller samt 7 andre joller.
Tirsdag er for nybegynnere og torsdag for viderekommende.
EVIG SAMTIDSENGASJERT:

Hans
Petter

Så ble det Hans Petters tur med informasjon om sin personlige bakgrunn og
yrkeskarriere. Han giftet seg med Rita i
1970, har 3 barn, 2 svigerbarn og 4 barnebarn. Hans Petter er utdannet kokk, har
gymnas og tilleggsutdannelse i merkantile
fag. Han har også pedagogikk og har undervist. Hans Petter flyttet med familien
til Holmestrand i 1977 og ble da kjøkken-

Service
Above
Self

sjef ved Holmestrand Sykehjem fram til 1983. Før det var
han bestyrer for Knutehytta og senere restauratør ved Odd
Fellow på Kongsberg. Han ble opptatt i Rotary i 1973 i Kongsberg Syd. I Holmestrand og i Drammen startet han Per og
Pia Barneklær i 1983. Dette drev han og kona til 1992 (da kom
nedgangstidene og finanskrisen). Holmestrand Trykk og Kopi
As ble etablert i 1985 på Kleivbrottet hvor han fortsatt driver.
Trykkeribransjen har gjennomgått en betydelig strukturendring. Han startet Servicemannen Data og kontormaskiner As og har en stor kundekrets, hovedsakelig i Vestfold.
For ett og et halvt år siden startet Hans Petter en kjedeeiet
nettbutikk, Kontorspar.no i Horten. Folk kan bestille på nettet og hente varene i butikken. Hans ene sønn deltar aktivt
i forretningsvirksomheten.
Hans Petter fortalte om et fantastisk klubbesøk fra vår klubb
til en Rotaryklubb i England (Birkhamstad) i 1984. Til 50
års-jubileet i vår klubb i 1999 ble det trykket et jubileumsskrift som vi nå fikk utdelt overskytende eksemplarer av.
Hans Petter er samfunnsengasjert. Han deltar lokalt i politikken (H) og har også vært aktiv i speiderbevegelsen. Hans
Petter tror at Holmestrand mot 2030 vil kunne doble sitt
innbyggerantall, bare vei og bane kommer i orden. Han viste
til presset mot Osloregionen og erfaringer fra Ås- og
Nannestadområdet. Hans beretninger engasjerte oss! Hans
Petter er en dyktig forteller. Månedsbrevredaksjonen vil
hevde: En levende historiebok. Men ikke inneholdende så
veldig gammel historie- nok heller samtidshistorie. Selv om
Hans Petter stadig fleipet litt med en pensjonisttilværelse han
så var ikke er altfor langt unna, framstod han først og fremst
som en samfunnsengasjert borger i pakt med sin samtid.

BOLIGMARKEDET
SETT FRA HOLMESTRAND

12.mai ble

Skal eiendomsmarkedet og boligmarkedet i Holmestrand videre opp og fram?
Ja! Kan vi i så måte tillate oss å være
optimister? Ja! Er meglerbransjen også
like optimistisk? Tja… Svarene på disse
tre spørsmålene- og mange andre- fikk
vi 12. mai fra kompetent hold. Da var
det daglig leder av DNB Eiendom i Holmestrand, eiendomsmegler Fredrik
Wister Ørmen, som foredro. Ørmen var generelt sett positiv
til markedsutviklingen videre. Når han modererte seg noe i
svaret på tredje spørsmål, hadde det å gjøre med at han
åpenhjertig turte å tenke høyt og frimodig, og derfor presiserte at han hverken kunne eller måtte oppfattes som en
representant for næringen i absolutt alt han sa. En god del
tok han altså på egen kappe. Alt i alt: Holmestrand ligger i
lands- og Vestfoldsammenheng gunstig an på boligstatistikken.
Så vi kan alle puste ut og nære troen på framtiden.

KOMITEER på Hugget 19. mai!
Selv om peiskomitemøtene fikk i oppdrag å hoste opp nye
programposter til høstens rotaryregime, så begynte møtet i
de nye komiteene flere steder urotariansk. Det er i Møte- og
kameratskapskomiteen at Månedsbrev-redaksjonsmedlemmet for tiden skal stille opp. I begynnelsen var det

mest fokus på hva man skal unngå å spise /drikke for å
slippe migreneanfall. (By the way: Sjokolade og rødvin.)

Program JUNI 2015

Men så kom Møte- og kameratskapskomiteen på hugget Tirsdag 02.

Møte og Kameratskapskomiteen
Helge, Hans Arne, Hans Johan (vertskap)

Alv og Espen

OPPTAK AV ELIN RØED SOM NYTT
MEDLEM AV Holmestrand Rotary Klubb
EGO/NYTT fra mitt yrke ved Øivind Haugen
Referent
Ansvarlig

som også de fleste andre komiteene. Begeret rant nærmest
over av gode programforslag. Månedsbrev-redaksjonen hilser
alle hardt-arbeidende komiteer: Vel blåst!
26. MAI DRO

: Erik Ekeli
: President og Programkomite

Tirsdag 09.

KRIMINALOMSORGEN - FENGSELSTATUS
I VESTFOLD - ved Erling Fæste, assisterende
Regionsdirektør for krim.omsorg Sør
Referent
: Espen Andresen
Ansvarlig : Serviceprosjektkomite v/Tobias

Tirsdag 16.

ALLE SKAL PÅ BÅTTUR med Godt Humør
og den du er glad i. Vi skal ha reker og godt
drikke. Fremmøte på brygga. Ta med VEST
Referent
: Tobias Brodtkorb
Ansvarlig : Møte og kameratskap

Tirsdag 23.

MØTEFRI - St.Hansaften

Tirsdag 30.

3-MINUTTER ved Terje Karlsen
GENERALFORSAMLING seksjon B
PRESIDENTSKIFTE med SPISEAFTEN
Referent
: Magne Aven
Ansvarlig : President, Møte og kameratskap

VI EKSTERNT til AUTOSentrum
Geir
orienterer

MØTEFRI I JULI MÅNED - GOD FERIE
I et spennende, som krevende, marked, har den nye
bobilforhandleren gjort suksess. Vi besøkte virksomheten i
dens egne, flotte lokaler på Bentsrud. Her tok CEO Lars M.
Wivestad og salgssjef Geir L. Klevjer i mot og orienterte, samt
serverte, oss. Det vanket både reklamepeanøtter og sjokoladedrops, samt kaffe, te og sprudlevann og deilig bakst
å sette tennene i. -Målet er ikke å bli størst, men en av de
aller beste i klassen, fikk vi høre. Likevel har salget siden
åpningen først i januar 2014 vært en suksess! -Ja, vi har
kommet sterkt og godt i gang, bekreftet vertskapet. I porteføljen har virksomheten anerkjente merker som KNAUS;
Bürstner; Hymer; Weinsberg; Wiesmann Bischoff; T@B,
Carado og 2015-nykommeren Laika. Eget merkeverkstad
hører med, en rikholdig rekvisitabutikk, tung markedsføring
samt solid kundeoppfølging. Kundene kommer fra hele landet.

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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Fødselsdager i JUNI

Bobilinteresserte Rotarianere:
Toralf,
Bjørn

Jan
Arne

Svein Otto

01.
18.
23.
26.
28.
29.

Arne Martin Huseby..............68 år
Tobias Brodtkorb.................. 57 år
Ingeborg Kalager Sølverud.....68 år
Terje Karlsen.........................56 år
Helge Kristensen................... 77 år
Runar Farnes........................60 år

Fødselsdager i JULI
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

06.
13.
13.
29.

Holmestrand Rotary Klubb....66
Elin Røed.............................. 45
Ole Bernhard Høgestøl.......... 59
Alv Smith Johansen.............. 59

år
år
år
år

VI GRATULERER
Månedsbrev Juni/Juli 2015 er sponset av:

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

