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PRESIDENTENS
HJØRNE
Kjære Rotaryvenner
Les feuilles mortes - høstgule blader
er minnet om deg........!
Slik begynte en fransk melodi jeg
spilte på piano som gutt, og hver høst
når fargene eksploderer og løvet faller, dukker den opp igjen.
Høsten er for meg en flott tid, ikke bare på grunn av
fargespillet, men også fordi naturen på en underfundig måte
gjør seg klar for en kald vinter, men også til en ny vår!
For oss Rotarianere føler jeg noe av det samme skje. Vi
etablerer ny organisasjon, nye koster skal feie, og planer,
kurs, konferanser og programmer skal gjennomføres og utformes, slik at vi skal komme gjennom vinteren, og få en ny
vår! Forhåpentligvis klokere og enda stoltere av den fantastiske organisasjonen vi er en del av.
I høst har jeg deltatt på distriktkonferansen i Stavern,
der tema var; ”Ungdom vår fremtid”. Flott tema med mange
gode foredrag og innspill, ikke minst fra ungdommen selv.
Jeg slutter aldri å la meg imponere av all den fantastiske
ungdommen vi har rundt oss, og som vi oftere burde dra
frem i lyset.

Service
Above
Self

GÅR DU I HI?
Ja, for det gjør jo flere av oss når vinterens mørke og
kulde nærmer seg. Da pakker vi ned og bort mer sommerlige
aktiviteter og tar dem med under "vinterdyna", mens vi tålmodige avventer neste sesonganmarsj. Men vent nå litt:
Gjelder slik oppførsel alle? Nei, det gjør den ikke. I hvert fall
ikke golferen Bjørn Mønster, leder av Solum Golfklubb. For
han fortalte på møtet 1. Sept, at han leker golf hele året.
Solum Golfklubb dekker en 700 mål 19 hulls golfbane.
De fleste nabobanene har kun 9 hull. Golf har et feinsmeckerrennomé fra USA, men er egentlig ingen spesielt kostbar
sport. Noen tusenlapper i løpet av golf-sesongen må man
regne med forsvinner ut av innskuddskontoen. Men det gjør
de jo også for en ski-glad familie. Vi runder dog av med en
ADVARSEL: Pass dere for Mønsters golf-entusiasme! Den
har rykte på seg for å være svært smittsom.

SKÅL FOR ØL OG HELSE!
Paul
Thode

Halvard
Eik

For noen dager siden deltok jeg på TRF -kurs i Tønsberg.
Flere deltagere enn noen gang ifølge kursleder. Stort engasjement fra klubbene i distriktet lover godt for vår felles fremtid. Nå må vi delta på dette kurset med minst to personer
hvert år for å bli sertifiserte. Uten sertifisering kan vi ikke
søke midler fra fondet til våre prosjekter!
Så kjære Rotarianere, la oss fange de høstgule bladene,
sette de sammen til innholdsrike program, slik at vi kan
holde varmen igjennom vinteren og glede oss til en ny fin vår.
God høst fra Svein Otto

K.R. Ravindran - Rotary International 2015-16 President.
Be a gift to the world er hans motto. Ravindran, "Ravi"
som han kaller seg, har vært medlem av Rotary i 21 år.
Han er gift med Vanathy, og de har 2 barn.
Ett av hans mål for Rotary er:
Økning av medlemmer. Små klubber opp til 49 medlemmer
må ta inn minst ett kvinnelig medlem. Store klubber med
50 eller flere må øke med minst to kvinnelige medlemmer

Visste du at øl er en
helsedrikk? Men ikke
bare er det rent og sterilt.
Det smaker også berikende, som en hovedingrediens fra den enkle
menyen "god mat og godt
drikke". Foredragsholder
den 8.Sept, med ølet som
tema, Halvard Eik, var
fantastisk kunnskapsrik.
Halvard besvarte absolutt
alt av spørsmål om øl,
smak og helse.
Øl-kollega Paul Thode serverte smaksprøver i medbragte
centiliter-mikroglass. Visste du at øl kan få en styrke på
22% alkohol? Eller at et innside helseråd som framkom var
at 1/2 liter individuell øl per dag i den voksne delen av befolkningen høyst trolig ville utradere skavanken beinskjørhet i denne gruppen?

Rolled
15. Sept. var det byens hjørnesteinsbedrift NORSK Hydro ROLLED PRODUCTS sin tur. Igjen. Vi skriver "igjen",
fordi klubben de senere år har utviklet en tradisjon for å
inkludere denne hjør nesteinvirksomheten i årlige

oppdateringsrunder. Hvilket
hovedinntrykk var det så
fabrikksjef Morten Halleråker
formidlet? At Rolled Products
markeder har vært til dels ekstremt vanskelige det siste året.
Men at virksomheten i Holmestrand likevel har klart seg bedre
enn man kunne fryktet.

Morten
Halleråker

Fyyyyyyyyyyyr
i peisen!
Den 22.Sept ble det fyrt
i peisene rundt omkring.
Presidentens forhåndsbestilling gikk ut på å grave
fram program til høstens
aktiviteter. De brave, flittige komiteer var heller
ikke denne gang vanskelige å spørre. Innsatsen ble seriøs
og flittig. Det som imidlertid denne gang ble nesten litt vanskelig, var at Alv (SJ) beslagla kameraet til Månedsbrevets
utsendte, Ivar, og krevde å for en gangs skyld å få ham som
vanligvis trykker inn utløseren med på et fotografi. Et klart
brudd på redaktørplakaten og den fri presseetikken. Men.
Siden redaktøren er demokrat, og siden ingen protesterte,
så ble det faktisk sånn.

Din pensjon?
Vet du kanskje ikke helt hva den blir? I så fall var du i
godt selskap den
29.Sept. For der
var usikkerheten
stor blant de frammøtte, minus en
person. Denne unntakspersonen var
foredragsholder
Runar Narveland
fra NAV. Og for en
unntaksperson!
Ikke bare hadde
han svar på alt.
(og forsamlingen
var ikke enkel å ha
med å gjøre som
utspørrende ressurs
og kompetanseRunar Narveland
base, for fagområdet var der flere
som hadde peiling
på, f.eks. Amund og Ingeborg) Men Narveland kunne både
svare med generelle eksempler, samtidig som han besvarte
individuelle spørsmål ved å ekstrahere svaret fra nettopp
de mer generelle fakta. Og forventer du nå at MÅNEDSBREVET skal foredle dette ytterligere, så blir du skuffet.
Noen møter må man selv delta på for å få fullt utbytte av.
Dette møtet var et slikt!

Ivar Jon har bidratt med "snuttetekster" og bilder

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

Program OKTOBER 2015
Tirsdag 06.

"KUNSTNERBYEN HOLMESTRAND
Foredrag av Vidar Ullenrød
Referent
Ansvarlig

: Alv Smith Johansen
: Medlemskomiteen v/Marit

Tirsdag 13.

DISTRIKTSGUVERNØREN kommer på besøk
FELLESMØTE med Horten Rotary Klubb
Møtested: Sjømilitære Samfund i Horten
NB! Styret skal møte kl. 1800 for samtaler med
DG Bjørn Aas og AG Dag Helge Tvedt
DG holder sitt møte som vanlig kl. 1900
Det blir bevertning (fiskesuppe, kaffe med kake
Pris kr. 275,-. Drikke betales individuelt
Det oppfordres til samkjøring
PÅMELDING innen 6. Oktober til hansjohan@kjolsrod.no
Referent
: Jan Sollid

Tirsdag 20.

FELLESMØTE MED FORSVARSFORENINGEN
Foredrag av Oberstløytnant Jon Endre Kjølle
som har vært med på prosessen med Forsvarssjefens militære/faglige råd - lagt ut 1.Okt.
Kjølle kommer fra luftforsvaret og jobber nå i
Forsvarsdepartementet
Referent
: Jan-Arne Rønningen
Ansvarlig : Forsvarsforeningen/Programk.

Tirsdag 27.

"DEN MAGISKE FABRIKKEN"
Gassproduksjon i stor målestokk i Vestfold
Daglig leder Ivar Sørby orienterer og forteller
Referent
: Amund Rudlang
Ansvarlig : Medlemskomiteen v/Elin

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 OKTOBER
10. Ulf Sundling..........................71 år
23. Stig Kløvstedt........................62 år
30. Otto Lagarhus....................... 70 år

VI GRATULERER
Alle mener forandring fryder, men
ingen ønsker å endre seg
Månedsbrev Oktober 2015 er sponset av:

TORP MASKIN A/S
Hauganveien 366
tel 33 06 19 10

N-3178 VÅLE
fax 33 06 00 70

torp.maskin@online.no

www.torpmaskin.no

LANDINI traktorer - maskiner - redskaper

