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PRESIDENTENS
HJØRNE
Kjære Rotaryvenner
”En sommer er over.......”; sang Kirsti
Sparboe på midten av 60-tallet, og dessverre gjelder den i år også! En sommer
som ikke har vært av de beste rent værmessig i vårt område, men enkelte ting har vi mennesker
fortsatt ingen kontroll over, og været er blant de.
Det vi imidlertid kan velge, er hvor vi ønsker å være, og
ikke minst da tilbringe sommeren. Slik sett har vi dermed en
reel mulighet til å påvirke vår egen opplevelse av sommeren.
Håper derfor at alle har hatt fine opplevelser og blitt noen
gode minner rikere denne sommeren også.
Vårt nye Rotary år er igang og etter at presidenten har
fått kontroll på pc-teknologien, ser det meste ut til være på
skinner igjen!
Elin, vårt nyeste og yngste medlem, satte standarden for
friske ego-foredrag denne høsten. Godt og se at det ikke
bare ”gror” grå hår i foreningen, men at vi også opplever
friske pust blant oss.
At vi på tampen av august skulle få noen etterlengtede
godværsdager, gledet ikke bare kornbøndene våre, men også
solhungrige unge og litt eldre. La oss håpe det bringer bud
om en fin høst. Uansett kommer sikkert programmene som
perler på en snor fra vår kjære redaktør.......
Vel møtt til en spennende høst!

Svein Otto

SUBJECT - NY NYSGJERRIGPRIS
I mangel av flere Nysgjerrigdameskulpturer har Presidenten gitt Kommunikasjonskomiteen v/Jan Sollid mandat til å utarbeide forslag til ny Nysgjerrigpris. Statuttene
skal bestå, men det skal utarbeides forslag til hva som skal
være selve prisen.
Her oppfordres alle HRK-medlemmer til å være med på
tenkeprosessen og komme med forslag til Nysgjerrigpris.
Endelig forslag legges frem for styret innen 1. Desember 2015

Service
Above
Self

UTRADISJONELT
Møtet 4. August var "utradisjonelt" og "åpent". Det utradisjonelle besto i fravær av et tyngre innlegg. Det ble derfor
lansert som ÅPENT MØTE, et slags SPEAKERS CORNER.
Flere av medlemmene benyttet anledningen og entret talerstolen - bidro med egenopplevelser, gode forslag og meningsytringer forøvrig. Månedsbrevsjournalisten glimret denne
gang med sitt fravær, men de vi i etterkant har snakket med,
karakteriserte møtet som "hyggelig".

Nærværende teknolog-president
11. August var det vår nye president Svein
Otto som skulle presentere seg. Det gjorde
han i kjent stil. Litt P-POINT problemer underveis stanset ikke Svein Otto. Ripen i lakken må hotellet her påta seg, siden det var
hotellets trådløse løsning som sviktet.
Svein Otto har en rikholdig og spennende
bakgrunn, både fra Forsvaret og Kongsberggruppen. Som teknolog var han derfor innom
så mange ting. I vårt snutteformat må vi
Svein
imidlertid begrense oss. Det som da henger
Otto
igjen er hans familiære preferanser som ektemann, far, svigerfar og bestefar. Og så har han denne spesielle evnen til å være nærværende. Den evnen kom klart til
uttrykk i hans rørende historie om broderen og ham selv
som en vakker sommerdag i barndommens rike falt for fristelsen til å "rane" naboens bærholdige buskvekster. En streng
mor avslørte imidlertid synden og tvang de to til å avlegge
naboen et besøk der de måtte gi løfte om bot og bedring. At
naboen samtidig var innehaver av en godteributikk og til de
grader falt for guttenes tilståelser at hun ettersukret dem
med både den fineste sjokolade og raffinade, det bidro til at
Svein Ottos foredrag fikk erstattet konturer av et innlegg
som for de fleste av oss andre fort ville blitt et om mer distansert ledelsesfilosofi, med intenst nærvær.

FRISKT KVINNEPUST
FRA VÅRT YNGSTE MEDLEM

Forslag sendes: jan.sollid@med.ge.com

51 medlemmer i Holmestrand Rotary Klubb
som i fjor, men nå med 3 kvinner (5,9%) og 48 menn
3 medlemmer i 40 årene
(3)
15 medlemmer i 50 årene
(16)
23 medlemmer i 60 årene
(22)
8 medlemmer i 70 årene
(8)
2 medlemmer i 80 årene
(2)
Elin Røed er yngst med 45 år
Johan Svele er eldst med sine 84 år
GJENNOMSNITTALDEREN pr. september 2015 er
63,65 år (63,19) (tallene i parentes er fjorårets tall)
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Elin Røed er
vårt nyeste
og yngste
medlem.
Kanskje
også vårt
sprekeste?
I hvert fall
var det
energipreg på
hennes egorunde 18.aug.
Bl.a. var hun
underveis
innom
oppstarten
på en bukett
(bla om......)

andre foredrag "som hun også gjerne kunne ha holdt."
De foredragene lederen av Vestfold bondelag gjerne også
kunne ha holdt gikk alle som ett på tidsaktuelle temaer, og
de får vi ha til gode. Redaksjonens hint er at dette nok ikke
var siste gang den energiske og spreke kvinnen foredro for
Rotary. Men i første omgang ble dette kloke ord om lokal
matproduksjon, kortreist mat og lokalt landbruk. Det store
engasjementet formidlet i seg selv at organisasjonsarbeid
av dette slaget nok mer er en livsstil enn en jobb.

POLITISKE MENINGER
PÅ REKKE OG RAD.....

Vegard Mork
Alf Johan Svele
Adrian Hansen
Per Harald Agerup
det fikk vi servert 25. August.
For å ikke flagge partitilhørighet har Månedsbrevredaksjonen
valgt å holde overskriften i nøytralt "sort", ikke i grønt, rødt
eller blått, som jo lett kunne blitt grunnlag for kritikk
Nå vel, her stilte lokale listetopper fra flere partier.
Høyre var tungt til stede med
ordfører Svele. KrF var det
eneste partiet lokalt som ikke
deltok. Skal vi så, igjen gruble litt, må det bli over hvorvidt Holmestrand Rotary
Klubb er dyktig på samarbeid
eller ei? Månedsbrevredaksjonen besvarer spørsmålet
med to allianser: Kultur festivalen og ForsvarsVidar
foreningen, og i disse allianvel forberedt
senes kjølvann, en lang rekke
og i ypperlig
suksessfylte fellesarrangedagsform
menter. Svaret, kjære medlemmer, lar seg altså dokumentere til et utvilsomt "Ja".
Også det lokalpolitiske
kannestøperiet 25.08, var et
samarbeidsprosjekt. Denne gang mellom Holmestrand
Næringsråd og Rotarys egen programkomite. Tilhørere fylte
hotellets gjestesal til bristepunktet. Med en opplagt og forberedt Vidar Ullenrød som konferansier, ble happeningen
en morsom som underholdende affære. Morsomst var vel
paradoksalt nok det faktum at den politiske paneldebatten
kunne ha vært kvassere. Men moro ble det jo å registrere at
partimotpoler som SV og Frp, stadig landet på tilnærmet
samme standpunkt da den såkalte tunnelsaken ble drøftet.
I følge Jarlsberg Avis er det slik i denne saken at: "Ap står
helt alene i tunnelsaken" (27/8) om hvorvidt biler eller skiløpere i framtiden skal få benytte dagens Holmestrandtunnel.
Kun DNA (/Ap) i Holmestrand mener biltrafikken skal gjeninnta tunnelen, og avisen laget 27/8 oppslaget:
"GÅR TIL VALGET MED EN TAPT SAK"
Ja, selv Aps eget fylkespartilag motarbeider og imøtegår Ap
i Holmestrand lokalt, fikk vi høre.

Ivar Jon har bidratt med "snuttetekster" og bilder

Program SEPTEMBER 2015
Tirsdag 01.

GOLF-IDRETTEN med sterkest vekst i
Holmestrand - skyldes det god markedsføring
eller medieoppstyret rundt brua?
Hør Bjørn Mønster, leder i Solum Golfklubb
Referent
Ansvarlig

: Ingeborg Kalager Sølverud
: Kommunikasjonskomiteen v/Jan

Tirsdag 08.

MIKROBRYGGING den nye folkesporten.
Borrebrygg v/ Halvard Eik forteller hvorfor og
hvordan. Paul Thode har fått samlet noen
lokale ølbryggere som stiller med smaksprøver
Referent
: Ulf Sundling
Ansvarlig : Kommunikasjonskomiteen v/Tom

Tirsdag 15.

NYTT FRA HYDRO ALUMINIUM ROLLED
PRODUCTS ved fabrikksjef Morten Halleraker
Referent
: Torstein Sagen
Ansvarlig : Programkomiteen v/Lars

Tirsdag 22.

PEISMØTER/KOMITEMØTER
Tema kommer fra Presidenten, men et viktig
tema vil være forslag til programmer fremover
Komiteledere bestemmer møtested og innkaller

NB! HUSK REFERAT sendes straks til president,
programsjef og webmaster (mailadr. under)
Tirsdag 29.

NAV-UTFORDRINGER fremover.
Ved Runar Narveland fra NAV
Referent
: Per Halvor Rønningen
Ansvarlig : Kommunikasjonskomiteen v/Jan

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 SEPTEMBER
01.
07.
12.
18.
23.
25.

Øistein B Larsen................... 67
Tom Johansen...................... 59
Toralf Cock........................... 72
Per Halvor Rønningen........... 54
Martin Westbye..................... 63
Torstein Sagen...................... 75

VI GRATULERER

Månedsbrev September 2015 er sponset av:

ESPEN ANDRESEN A.S
AUT. ELEKTROENTREPRENØR
Ekornstien 10 - 3089 Holmestrand
tel 33 05 57 93 mob 905 19 361
e-post: info@e-andresen-as.no
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