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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære rotaryvenner, så er påsken 2016
over, og forhåpentlig har de fleste tilbrakt
den slik de ønsket. Fortsatt er det jo slik at
vi nordmenn foretrekker fjellet, men flere
søker sydens varme og atter andre en stille
og fredelig periode hjemme. Det viktige er
vel å gjøre det en opplever som godt og riktig for sjel og sinn. I så måte hadde jeg en
påske av det beste slaget.
På våre hjemlige trakter har jo våren for alvor gjort sitt
inntog. Deilig å kjenne varmen fra våryre solstråler, og se
naturen riste av seg vinterhammen. En like fantastisk opplevelse hvert år, og vi minnes Bjørnstjerne Bjørnson sitt dikt:
"Jeg velger meg april, i den det gamle faller, i den det nye får
feste, det volder ei rabalder,- dog fred er ei det beste, men at
man noe vil, osv..."
Ja, venner det gjelder å nyte denne eksplosive, men korte
lykkerusen av en årstid. Lykke til!
Godt å se at oppmøtet er stabilt høyt og at stemning og
trivsel er tilstede på møtene våre.
Det har vært en stor inspirasjon for meg og vil også være
en god motivasjon for Tobias, vår IP, som nå er igang med
sine forberedelser til sitt presidentår.
Hyggelig å høre at våre reflektanter også føler seg godt
mottatt og at de trives. Vi kommer til å utvide antallet nå
fremover, og så tar vi et felles opptak av nye medlemmer ved
presidentskiftet i slutten av juni. Da arrangerer vi en høytidelig og trivelig aften.
Avslutningsvis vil jeg sende noen oppløftende tanker til
de av oss som sliter med sykdom, og opplever tunge stunder. De trenger oss nå.
En blomstrende april til dere alle.

Rotary hilsen fra Svein Otto
- President Svein Otto melder dessuten at vi har innbetalt
til ROTARY FOUNDATION (TRF), USD 50 pr klubbmedlem i
år, noe som var vår målsetting. BRAVO!

Distrikt 2290
Charterdato 6. juli 1949
www.holmestrand.rotary.no
Holmestrand Fjordhotell - Tirsdager kl. 19oo

HVA HAR ELLERS SKJEDD....
Ellers kan nevnes mange innspill som:
- finne kandidater til årets "Æresnysgjerrig-pris".
- nye reflektanter (bra med tilgang allerede)
- kommunikasjon/info innad og utad, Facebook etc?
- utforme en strategi/plan for studentutveksling i 2017!
- vi bidrar økonomisk til to studenter gjennom Sem Rotary i år
- vi har hatt en deltager på RYLA seminar nå i mars.
Tirsdag 8. mars tok Stig oss med på en tanke/ide hvor
Facebook ble nevnt konkret som en kommunikasjonskanal
for klubben. Da benyttet som en ‘lukket gruppe’. Kun med
tilgang for oss selv, og heller ikke synlig/søkbar for andre.
Tirsdag 15. mars møtte ca 30 personer på fellesmøtet med
Forsvarsforeningen, hvorav 16 fra Holmestrand Rotaryklubb.
Major Hugo Johansen møtte i stedet for distriktssjef oberstløytnant Børge Gamst som var oppført på innkallingen til
møtet. Det var en overraskende fritt-talende major i boblejakke som fortalte, nærmest frustrerende og svært uvanlig
for en offiser, om de mangeårige nedskjæringer, prioriteringer og omstillinger og utfordringer vi står foran hvis vi skal
ha et balansert forvar.
Hans politiske forkjærlighet for Arbeiderpartiet og deres
forsvarspolitiske talskvinne kunne han spart seg for.
Les hele referatet på vår hjemmeside.
Tirsdag 29. mars ble det et brått innhopp for vår "pendler"
Bjørn, da det oppsatte programmet måtte utgå. Men Bjørn
trenger ikke mye forberedelse for å lage et informativt og
interessant "talkshow" om hvorfor akkurat vår hjemmeside
bør være slik den er nå (applaudert i plenum).
Alt for få av oss er inne på vår hjemmeside. Den bør absolutt besøkes regelmessig da det her er mye interessant.
Foruten tilgang til hva som "rører" seg i vår egen klubb, med
innlogging til interne saker, styremøter etc, finner du også
linker til: Distrikt 2290, Rotary Norge, R International osv.
Vi savner Ivar Jon sine "morsomme og treffende" referat i
Månedsbrevet, men - selv om du har gått glipp av et møte,
er det referater fra alle møtekvelder.
Bjørn legger ut møtereferat fortløpende, og du kan lese referater helt tilbake til 2007 på vår eminente hjemmeside.
Verdt å få med seg er Holmestrand RK Jubileumsskrift
fra 1999 med bilder og artig historie gjennom 50 år. Olav

Tobias har
sendt inn
denne tankevekkende
"stripen".
Henger vi med
i det digitale
reeesseet?

JULEMØTET 2016 er sikret!
Et av mange høydepunkter
på vårt årlige julemøte er utlodningen av en flaske Pusser’s
rum. Flasken utdeles på møtet
i Rotary Club of Tortola til den
Rotarianer som har reist lengst
for å komme til møtet. Med 10
timers flytur med Norwegian til
San Juan og så en halv time
med fly til Tortola har jeg alltid
gode sjanser til å få flasken med
meg hjem. Betingelsen er at den
skal brukes til å skaffe midler
til et Rotaryformål, og hos oss
er det Nsimbi Education Centre.
Så nå er flasken på plass i Holmestrand og venter på en lykkelig vinner kommende jul.
Tortola er en del av Bristish
Virgin Islands i Karibien. Samlet bor det ca. 30.000 mennesker på Jomfruøyene. Ingen stor
befolkning, men samtidig finnes
det 432.000 aksjeselskaper på
øya. Årsaken til dette er enkel,
det betales ikke skatt på Tortola. I stedet er det en årsavgift på ca. 10.000 kroner pr.
selskap - og med 432.000 selskaper så blir det jo penger av
det.... Men om du skulle ønske å etablere et selskap på øya
så husk at myndighetene nå har akseptert å gi fra seg opplysninger om alle selskaper dersom andre lands myndigheter
ber om det. Anmodningen må være begrunnet i mistanke
om økonomisk kriminalitet eller mistanke om annen skatteunndragelse. Kanskje best å betale skatten i Norge likevel…
Møtene i den lokale Rotaryklubben er ikke helt som hos
oss. Det er lunsjmøter - gjerne etter en gin/tonic eller et
glass vin. Så full lunsj og deretter er møtene ganske lik våre.
Temaet på det møtet jeg deltok på var om de skulle støtte forskjønnelsen av en rundkjøring, og om den skulle beplantes eller
utsmykkes med en fontene. Nesten som vårt "tusenårssted".
Klubben har kvinnelig president og svært mange av de
øvrige styremedlemmene var kvinner. Opptaket av damer i
klubben hadde økt aktivitetsnivået betraktelig - og dette ble
positivt oppfattet av de fleste.
Skulle du ønske å oppleve British Virgin Islands så har
Norwegians direkte rute til San Juan gjort turen enklere.
BVI er et eldorado for seilere og det er svært mange som
tilbyr utleie av seilbåter. Nesten alltid passe seilvind og pluss
28° i vann og på land. Tortola kan virkelig anbefales!!
bildet nedenfor viser møtelokalet i Tortola

Øistein

Program APRIL 2016
Tirsdag 05.

3-minutter ved Tor Tingbø
EGOFOREDRAG ved Jan-Arne Rønningen
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 12.

NORGE fra en A-nasjon til en B-nasjon
innen skøytesporten. Hvorfor gikk det sånn?
Ved sølvmedaljevinner av 1500 og 5000 m
under OL i Sapporo i 1972, Roar Grønvold
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 19.

: Programkomiteen
: Toralf Cock

NORSK SKIPSFART, innblikk i krevende tider
og fremtidige muligheter. v/Viseadministrerende direktør i Rederiforbundet Harald Solberg
Intro ved Hans Johan Kjølsrød
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 29.

: Programkomiteen
: Erik Ekeli

: Møte og Kameratskapskomiteen
: Tobias Brodtkorb

Årets RYLA SEMINAR - Ane Tronrud forteller
om hennes utbytte av dette - og vi får besøk
av UTVEKSLINGS STUDENTENE Emely Floyd
og Anna Broll som forteller fra sitt skoleår
Ansvarlig
Referent

: YEO Frode Ekeli og Presidenten
: Magne Aven

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 992 03 843

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 APRIL
08.
21.
28.
30.
30.

Ole Johan Klyve.................... 66
Olav Grande..........................59
Hans Anders Rygh................ 68
Magne Aven.......................... 78
Arne Fladby.......................... 72
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år
år
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VI GRATULERER

alle HELGENER har en FORTID
alle SYNDERE har en FREMTID

Månedsbrev APRIL 2016 er sponset av:

LIFT og MASKINUTLEIE
FOR PROFF OG PRIVAT
VI FIKSER DET MESTE

PÅ TAMPEN....... Vi har en fin trend på medlemsutviklingen med mange akkrediterte reflektanter.
På oppfordring fra Marit bes faddere følge opp sine, og sørge
for at de deltar og finner seg til rette på møtene.

LIMACO
330 50160 www.limaco.no

