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MÅUST - medlems- og
AUG

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Rotaryhjulet spinner rundt, og jeg
gleder meg til å ta fatt på et nytt Rotaryår
sammen med dere.
Jeg skriver disse linjer på slutten
av vår seilferie. Vi tenkte Vestlandet i år,
men etter å ha satt av barnebarnmatrosene den første helgen, var vinden
slik at det bar nedover svenskekysten og
så over til Danmark. Det var kjølig i
Danmark i år, men vi hygget oss og var
innom flere nye (for oss) idylliske havner
i farvannet rundt Samsø og nord på Fyn.

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

LITT FRA MØTENE I JUNI.....
Tirsdag 7.juni var vi med Olav Georg Dalseth som 15
åring på hvalfangst i sydishavet, i 1958/59.
Olav innledet med å fortelle
om en god, men røff og nøktern
barndom på Sula i Sunnmøre.
Olav er ingen fan av moderne
media duppeditter, og hans historie ble derfor tatt rett fra egen
hukommelse, som på fengslende måte tok oss tilbake til 50tallet. Som han selv sa det; "det høres ut som det er over
100 år siden, men det er jo bare drøyt 50 år!"
Les hele historien på vår web side. Referent: Svein Otto
1948 THORSHØVDI

Rapportene hjemmefra tyder på at været har vært vel
så bra i Holmestrand i sommer som andre steder! Jeg håper
at dere alle har hatt noen fortreffelige julidager uansett hvor
dere har tilbrakt disse.
Det skal bli hyggelig å treffe dere igjen, og jeg ser fram
til en spennende høst. Programkomiteen jobber godt, og jeg
ser fram til mange gode tirsdager sammen med dere.

Rotary hilsen fra Tobias

Jeg (red) gleder meg til å få
Tobias som sjef og president
i 2016-2017. For meg er
Tobias en positiv person, en
leder med alltid godt humør,
og glimt i øyet. Vet ikke om vi
som med Svein Otto, kan forvente oss egendiktet sang på
møtene, men det gjenstår å se.

Tirsdag 14. juni besøkte vi MILJØHUSET til St.Gobain
og Brødr. Dahl. Et interessant klimanøytralt prosjekt som
sikkert blir en realitet om ikke lenge. Stor takk til Kåre
Johansen som tok guidet oss denne kvelden.

Men hva er det nå Tobias
fomler med her da?
Jo, han forbereder starten på
sitt presidentår med å flagge
RI presidentens motto for
Rotaryåret 2016-2017

ROTARY SERVING HUMANITY

Se på den flotte "gjengen" som
tirsdag 21. juni var på tur til
Fantebukta. 30 blide Rotarianere
pluss, med smil så brede at ikke
alle kom med på bildet.
Stor stemning i et fantastisk
vær. Masse reker, og mer tørstedrikke enn vi klarte konsumere.

HILSEN FRA KNUT.....
Hei Svein Otto. Takk for en topp jobb som President i året
som har gått. Det er mye tid og arbeid du har lagt ned, og
det har sikkert gitt deg veldig verdifull erfaring.
God sommer til deg og din familie.
Lykke til også til Tobias som ny President. Mvh Knut

Mange fortjener honnør for at
alt skal klaffe på en slik tur. Stor
takk til Møte og Kameratskap ved
Hans Johan - takk til Hans og
Håkon som stilte med båter i
"megaklassen", og takk til alle
som var med å bidra.

Tirsdag 14. var vi kommet til det vi må kalle ÅRETS
ROTARYAFTEN - høytidelig, og med godt fremmøte.

Program AUGUST 2016
Tirsdag 02.

3-minutter ved Erik Ekeli
ÅPENT MØTE - INNSPILL - DISKUSJONER
Referent

Tirsdag 09.

3-minutter ved Arne Fladby
PRESIDENTEN PRESENTERER SEG
Referent

Elin holdt et engasjerende 3-min om hvordan ledere og
mennesker med makt påvirkes over tid.
Hans-Arne gjennomgikk og presenterte regnskapet som
forteller at klubben står støtt økonomisk.
Paul Harris Fellow (PHF),
hedersbevisning opprettet av
Rotary i 1957, ble høytidelig
tildelt Øivind Haugen under
møtet (bildet). Grunnet sykdom fikk Ivar Jon Tunheim
sin PHF tildelt hjemme privat,
av Svein Otto og Jon Petter.
Vi GRATULERER

Tirsdag 16.

: Martin Westbye

: Lars Tveito

BESØK hos MORTEN JUVET i galleriet hans,
ser på utstillingen og får vite mer om både
Våle, Afrika og sommerfugler.

Vi møtes på Marienborg, Holtungveien 13 - litt før kl. 19oo.
Ta med FELLEN eller venn, så blir vi en stor flokk.
Referent
Tirsdag 23.

NÆRINGSPLANER - MULIGHETER og
UTFORDRINGER
næringssjef Inger Christensen informerer
Referent

Tirsdag 30.

: Tor Tingbø

: Ole Johan Klyve

3-minutter ved Marit Foss
EGOFOREDRAG ved Stig Atle Vange
Referent

: Amund Rudlang

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.
President 2016-2017
Mob 982 13 632

Tobias Brodtkorb
tobiasbro@h-nett.no

Sekretær
Mob 982 07 897

Tom Johansen
tom.johansen@siemens.com

Programsjef
Mob 959 98 831

Stig Kløvstedt
stig.klovstedt@gmail.com

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 AUGUST
Heidi Hammervik og Stig Atle Vange ble tatt opp som nye
medlemmer denne kvelden. Begge med klassifikasjoner og
yrkeserfaring som vil styrke klubbens kompetanse. Et flott
tilskudd til klubben som bringer medlemstall og snittalder i
riktig retning. Velkommen, og håper dere begge vil trives
hos oss, ønsket avtroppende president Svein Otto.
Til
venstre ser vi
Svein Otto
takker av
etter et
innholds- og
lærerikt
president år,
og vår nye
president
Tobias
Brodtkorb
blir høytidelig
innsatt.
Tobias fikk overrakt klubbe og kjede, og lovet å lede skuta
med hjertet og engasjement, og videreføre i samme militære
ånd som sin forgjenger.
Så ble det hele avrundet med spiseaften
og Soup de la Fish i hotellets restaurant

19. Stig Atle Vange...................... 55 år
20. Arne Johan Bu......................50 år
26. Tor Tingbø............................ 69 år

VI GRATULERER
HELT PÅ TAMPEN:
- at Jan Gunnar Flannum fikk ÆRESNYSGJERRIG prisen 11. juni. Et kunstverk
av Asbjørn Høglund,
- at Nsimbi prosjektet ved Øistein går godt,
- at Hans Johan virkelig har fått det til å
svinge, så nå er myten om "at vi drikker for
lite i Rotary" i ferd med å svinne.
- at Olav ble tildelt utmerkelse av Svein Otto
for engasjement, ryddige oppmøte og ikke
minst, gir oss et hyggelig månedsbrev, slik at
vi slipper å lure på hva vi skal neste tirsdag!
Månedsbrev August 2016 er sponset av:

Holmestrand Trykk & Kopi AS
Trykkeri - Kontormaskiner - Rekvisita

DU RINGER - VI BRINGER!
Vi lager rimlige visittkort i farger med DIGITALTRYKK!
Telefon 33 05 33 20

E-post: htk@htk.no.

