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Service
Above
Self

PRESIDENTENS
HJØRNE
Kjære Rotaryvenner
Nok en gang siger høstmørket seg
ubønnhørlig innover oss. Frosten kryper
oppover bare legger, og minner oss om
at vinterdekkene må gjøres klar!
Det positive er jo blant annet at en får litt mere tid til
inne aktiviteter, som bla det å skrive noen ord i månedsbrevet.
Denne måneden har jo bragt oss litt ut av vante og trygge
omgivelser, helt til Horten gikk ferden 13. oktober! Guvernørmøtet i samarbeide med Horten Rotary klubb ble en hyggelig
seanse i nostalgiske omgivelser. En tidligere marineoffiser
kan jo bli religiøs av mindre!
Formøtet med vårt styre og Guvernør Bjørn J. Aas ble
en målrettet og fin gjennomgang av våre mål, status og Guvernørens kommentarer til vårt arbeide i klubben.
Klubben vår er i god stand, og fikk skryt for driften og
målene vi har for fremdrift i Rotary året 2015-2016.
Generelt er medlemstilgangen i distrikt 2290 negativ,
hver måned i høst har dette vært en trend. Som Guvernøren selv uttrykte det; ”en lite hyggelig utvikling”!
Han oppfordrer oss også til å være aktive og søke samarbeide mellom klubbene, gjerne invitere hverandre til møter når det er naturlig, og på den måten hjelpe hverandre til
en positiv utvikling.
Det er idag store variasjoner på klubbenes indre liv.
Her opplever jeg at vi i Holmestrand Rotary Klubb har noe å
bidra med, og at vi umiddelbart kan iverksette aksjoner som
kan kan være til hjelp for andre klubber. La oss gripe tak i
de mange mulighetene som hverdagen gir oss, og i beste
Rotary ånd, gagne andre.

Kunne ikke dy meg - måtte bare vise dette bildet av tre
aktive og flotte Rotarianere - i klassisk avslappet positur,
mens vi øyner, - ja er det ikke kongeskipet som sakte seiler
forbi der ute på reden?

More hands, more service........
Presidenten vil ha flere medlemmer i klubben og oppfordrer
hver enkelt til å bidra med aktuelle kandidater. Det er ønskelig med nye klassifikasjoner som kan gi en bredest mulig dekning av yrkeslivet innen klubbens område.
BETINGELSER FOR MEDLEMSSKAP
Fire hovedkrav må oppfylles:
1. være voksne personer med god karakter og med god
anseelse i utøvelsen av sitt yrke,
2. inneha ledende eller selvstendig stilling innen yrket/
bedriften/organisasjonen,
3. være personlig, aktiv, virksom innen det yrket/den
klassifikasjon som vedkommende dekker,
4. ha sitt arbeids- eller bosted innenfor klubbens territorialgrense (Holmestrand, "gamle Våle", og Hof)

Fortsatt God Høst fra Svein Otto

MÅNEDSBREVET BACK to BASIC.....
Det vil bli litt forandringer nå. Det vil ikke bli den samme
"snerten" over månedsbrevet nå som Ivar Jon gir seg med
"snuttene" sine. Fyldige, humørfylte og slagferdige møtereferat uteblir om det ikke er en der ute som vil overta denne
morsomme skribentjobben.
Nå blir det som i tidligere år, og det er kanskje ikke så dumt.
Du må gå på møtene for å få med deg hva som skjer.
Bidrar du "in person" bedrer du klubbens fremmøteprosent,
samholdet, det sosiale aspektet - og du får med deg gode og
interessante foredrag som dyktige kommiteer har jobbet for.
SÅ HAR ALLE FÅTT MEDLEMSLISTE TILSENDT PÅ MAIL.
Mange har gitt tilbakemelding med rettelser.
Sjekk din oppføring av navn, adresse og ikke minst om du
står oppført med riktig postnummer.
RETTELSER SENDES olav@limaco.no

REDAKTØREN VIL HA INNSPILL........ Det
kan være noe man vil formidle, gode forslag, positive eller
kritiske innlegg til diskusjon,
....eller en sak om Facebook som Tor har sendt inn:
FACEBOOK FOR THE SENIOR GENERATION
For those of my generation who do not and cannot
comprehend why Facebook exists:
I am trying to make friends outside of Facebook while
applying the same principles. Therefore, every day I walk
down the street and tell passersby what I have eaten, how I
feel at the moment, what I have done the night before, what
I will do later, and with whom.
I give them pictures of my family, my dog, and of me gardening,
taking things apart in the garage, watering the lawn, standing in front of landmarks, driving around town, having lunch,
and doing what anybody and everybody does every day.
I also listen to their conversations, give them the "thumbs up"
and tell them I like them.....And it works just like Facebook.
I already have four people following me: two police officers,
a private investigator, and a psychiatrist.

OKTOBER HAR PASSERT.....
vi har gjennomført våre møter og ser tilbake til:
- 6.oktober, da vårt tidligere Rotary medlem, børsmann og
nå "litt" politiker Vidar Ullenrød, som tok oss med tilbake i
tid i kunstnerbyen Holmestrand. Dette visste Vidar mye
om. Kunnskapsrik, uten "kanon" eller manus, var han innom
navn som Grieg, Duun, Backer, Müller, Onsaker, Taulow,
Kåre Holt med flere. Mange av disse storhetene bodde på
gamle ærverdige Hotell Sosieteten på den tiden. Nevnt ble
også Kleiva, Dunkebekk og furua til Øivind.
Av nåtidens Holmestrands kunstnere tok han frem Dorthe
Herup (kona til Morten) med uttalelsen "hu er svær".
- 13.oktober var det guvernøraften i fellesskap med Horten
Rotary Klubb på Sjømilitære Samfund. Med DG Bjørn Aas
og assisterende DG Dag Tvedt fikk vi en hyggelig aften med
nyttig Rotary "påfyll". Møtet ble avsluttet med en aldeles
nydelig fiskesuppe, godt i glasset, kaffe og kake.
Var det bare 11-12 stykker fra Holmestrand tro? Ikke bra.

Program NOVEMBER 2015
Tirsdag 03.

EGO-NYTT fra mitt yrke ved Terje Karlsen
Referent
: Ole Herman Nordby
Ansvarlig : Programkomiteen
Tirsdag 10.

Presidenter sammen med
DG Bjørn Aas og AG Dag Tvedt
- 20.oktober var det fellesmøte med Forsvarsforeningen og foredrag
av Oberstløytnant Jon
Endre Kjølle om endring
i vår militære strategi og
de konsekvenser han så
i dette.

Kanskje litt uvanlig i de
militære rekker, men her var det en avholdsmann vi hadde
å gjøre med. Honoraret ble derfor ikke den sedvanlige Backe
Gabrielsen, men nydelige blomster hjem til kona i stedet.
Bildet viser: Oberstløytnant Kjølle flankert av president i HRK
Svein Otto Schjerven, og Lars Schelin fra Forsvarsforeningen.
- 27.oktober og på det siste møte i måneden var det "full
gass" og intro av Elin Røed om gassproduksjon på Taranrød.
Daglig leder Ivar Sørby fortalte og viste bilder fra en omfattende, komplisert, men så langt vellykket drivstoffproduksjon
i vårt nærområde. Spennende!

Du synes at det du gjør er en dråpe i havet - men havet
blir ikke fullt uten at DU gjør det (mor Theresa)
VEL MØTT PÅ TIRSDAGER og HUSK, meld deg på til
FÅRIKÅLAFTEN 24. november. hansjohan@kjolsrod.no

ROTARY ER HVA ROTARIANERE GJØR
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

3-minutter ved Amund Rudlang
NSIMBI EDUCATION CENTER - orientering
og erfaringer fra 15 års roseproduksjon i
Uganda ved Øistein B Larsen som også har
med seg Carsten Bruun
Referent
: Timmy Breen Nilsen
Ansvarlig : Servicekomiteen ved Per Halvor

Tirsdag 17.

3-minutter ved Jan-Arne Rønningen
AMPER - fremtidens batteridrevne ferge er her.
Om teknologiske og politiske forutsetninger
for at dieseldrevne ferjestrekninger kan erstattes med el-drift! Orientering av Tom Johansen
om dette aktuelle tema
Referent
: Otto Lagarhus
Ansvarlig : Servicekomiteen ved Per Halvor

Tirsdag 24.
Svein Otto mottar
RI vimpel fra
DG Bjørn Aas

3-minutter ved Hans Anders Rygh

SOSIAL FÅRIKÅLAFTEN med godt drikke på
ØDEGÅRDSBUA. Æresmedlemsskap tildeles
vårt mangeårige medlem Johan Svele.
Ved president Svein Otto

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

: Helge Kristensen
: Møte/Kamerat & Programkomm

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

Fødselsdager i NOVEMBER
01.
01.
04.
07.

Tore Hansen......................... 47 år
Lars Tveito............................ 60 år
Olav Georg Dalseth............... 72 år
Hans-Arne Risnes................. 58 år

VI GRATULERER
Et menneske er gammelt fra den
dagen det begynner å sove middag.
Knut Hamsund
Månedsbrev November 2015 er sponset av:

VILLA FURU ØKONOMIRÅDGIVNING AS
Øivind Haugen
Hagemannsveien 4 - 3080 Holmestrand
Telefon 982 07 130
e-mail: villafuru@gmail.com

