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HOLME

MÅMBER - måned
DESE

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Adventstid og juleforberedelser har
fått et løft i Holmestrand i år, og vi er med!
Julemarkedet i Kirkegata vokser.
Julegata er rustet opp og belysningen i
Havnegata synes jeg er blitt ekstra fin!
Til og med tenningen av julegrana var
oppgradert med vakker sang fra MayBritt Forsberg Hovdenak.
Togene går igjen. Den offisielle åpningen nærmer seg med rekordforsøk for
pepperkaketog. Stor takk til Heidi som la til rette for en
hyggelig pepperkaketogpyntekveld på skolekjøkkenet.
Det er hyggelig at vi nå på den mørkeste tiden av året
har litt flere møter med sosialt tilsnitt. Etter fårikålaften/
pepperkakepynting i november fortsetter vi i desember med
peismøter og julemøte. Møte og Kameratskapskomiteen med
Hans Johan i spissen har høysesong og står virkelig på.
STOR takk til dere! Julemøtet vil også, tradisjonen tro, ha
loddsalg med flotte gevinster til inntekt for vårt skoleprosjekt
i Uganda. Vår innsats her høster stor anerkjennelse og blir
lagt merke til. Jeg ønsker dere alle en riktig God Jul
sammen med deres kjære!

Julehilsen fra Tobias
Det er snart jul og en gledens høytid.
Men det er ikke gitt at alle av oss, famile,
venner og kjente, ser med like stor glede
frem til juledagene.
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15. november møttes 20 ”fårete” og feststemte Rotarianere
til høstens fårikålgilde på Ødegårdbua. Deilig mat og spesielt
Hans Johans Fakse-poteter fikk hederlig omtale. Har en
grunnjeve mistanke om at datter til HJ har bidratt sterkt her!!
Etter at Presidenten fortvilet prøvde å tilrive seg oppmerksomheten, overtok HJ med en høglydt SKÅL, og dermed var
tonen satt for kvelden! Med gjentagende og iherdige påfyll
av ”Gammel Opland”, steg støynivå og latter til uante høyder. HJ hadde lært av sin kloke bestemor, at dram måtte
drikkes i ett ”nipp”, små nipper ble du full av!!!! Denne lærdom tok kveldens deltakere uvanlig raskt til seg.
Presidenten prøvde igjen å påkalle forsamlingens oppmerksomhet, og med en Gammel Opland i hånden gikk det lettere! Men, denne var ikke for hvem som helst! Olav ble behørig påskjønnet for sitt utrettelige arbeid for å holde oss
andre oppdatert om klubbens liv og virke. BRAVO!
Et artig innslag, ble Øivind sin jernbane squeeze, basert på
Vestfoldbanens historie. 21 varierte spørsmål ble vunnet av
teamet; Ingeborg, Per Halvor, Tobias og Marit. Sannsynligvis fordi Marit kun drakk brus den kvelden!!
Utover kvelden rant det på med nye, gamle og selvopplevde
skrøner, tradisjonen tro. Et variert innhold, fra Jan, som
hadde hatt besøk av to småtasser på terrassen......til Toralf,
som ung læstedianer predikant i sin iver etter å omvende,
tok i bruk 96% sprit og meitemark og som dermed fikk overbevist menigheten om at de som drikker sprit ikke får mark
i magen!!
Det siste referenten klarte å tyde av sin håndskrift var noe
som minnet veldig om Jan Arne sine samevitser, og hvor det
hele endte vites ennå ikke. Ifølge informerte kilder har alle
kommet hjem og ingen klager er så langt kommet fra Holmestrand Kommunes rengjøringsavdeling.
En spesiell takk til Hans Johan, og takk for en trivelig kveld.
Svein Otto

Tankene våre går til Ivar Jon og hans
familie - og vi tar vare på alle minner etter
Knut og Ole Johan som gikk bort i høst.

DET SKJEDDE PÅ MØTENE I NOVEMBER.....
1. november var det adm.dir på Torp flyplass som kunne
fortelle om en flyplass med en straight runway, men en
bumpy road i forhold til myndighetenes krav og regler for
flyplassdrift. Allikevel, Torp er i fremgang med økende trafikk og mange nye ruter på gang. Torp kjennetegnes ved å
være: ENKEL - TILGJENGELIG - VENNLIG - PRESIS. Torp
ble kåret til NORGES BESTE FLYPLASS i 2015.
(les et mer omfattende referat om Torp på våre hjemmesider).
8. november ble en trivelig fellesaften med besøk av SANDE
Rotary Klubb. Først en runde hvor alle presenterte seg.
Mange morsomme utsagn og replikker her. President Odd
Ivar Lindseth foredro en interessant historie om begge klubbene hvor forøvrig Holmestrand er fadderklubb til Sande.
De er en aktiv klubb med vannprosjekt i Afrika, shelterbox
og waterbox på Tahiti, litt dugnad, vedhogging, selger juletrær for å spe på økonomien. Sliter litt med medlemstallet
uten at det legger noen demper på humøret og stemningen
i klubben. De er i pr. i dag 29 medlemmer, og ingen damer.

Kveldens Quiz vinnere: Per Halvor, Ingeborg, Marit og Tobias.

Kokk og sjenkemester Hans Johan holdt oss i "akkivitet".
Blide fjes da redaktøren fikk juledram i påskjønnelse.

22. november. Fellesmøte med Forsvarsforeningen med
orientering om Finnlands Forsvar og forhold til sin store
nabo i øst. Grunnet plassmangel henvises det til fullstendig
referat på vår hjemmeside - skrevet av Ole Bernhard.
29. november - PEPPERKAKEBAKING OG MER.....
Mer enn 20 ivrige Rotarianere møttes på Holmestrand Videregående for å montere/pynte pepperkakevogner og derved
bidra i byens jakt på rekordplassering i Guinnies.
Vår "egen", rektor Heidi Hammervik, var tilrettelegger og sjef
denne kvelden. Hun hadde kjøpt inn goddiss til togpyntingen,
og rikelig med munngodt til sukkerglade montører. Her ble
det vist kreativitet og utholdenhet i en innbitt kamp mot glasursig, materialsprekk og vogner som raste sammen. Den heltemodige innsatsen resulterte i 17 vogner, dekorert med
Rotarys målsetninger og mer. Her kan man snakke om at
alle aktive krefter jobber sammen om å skape fremtidens by.

Program DESEMBER 2016
Tirsdag 06.

PEISMØTER - KOMITÉMØTER
Komiteformenn bestemmer møtested og innkaller. Møtetema fra presidenten.
HUSK referat og fremmøte til president,
sekretær og webmaster (mailadr. nedenfor)

Tirsdag 13.

JULEMØTE PÅ ØDEGÅRDBUA
Generalforsamling seksjon A - Valg
Opptak av nytt medlem - Keith Eikenes.
Det serveres JULEMAT & GODT DRIKKE,
og det advares mot mye fæle skrøner.
Fyll lommene med CASH folkens. Det blir stor
utloddning til vårt Nsimbi skoleprosjekt.

Jan Sollid

PÅMELDING til julemøtet INNEN 8.12 til:
hansjohan@kjolsrod.no
Referent
Tirsdag 20.

3-minutter ved Jon Petter Helgestad
YRKESFOREDRAG om VACON ved
Per Halvor Rønningen.
Referent

Tirsdag 27.

: Øivind Haugen

: Hans Petter Harestad

Romjulsfred og Møtefri

Ansvarlig for programmene i Desember er
Møte & Kameratskapskomite ved Hans Jørgen

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller
3-min MÅ SELV sørge for stedfortreder ved fravær.
I egen mail vedlegges bilder tatt av Jan og Stig, som viser
den innbitte kampen om å lage de mest kreative vognene.

Det går mot jul…..
Ingen tvil om det - julemarsipan og julepynt har vært i butikkene lenge allerede. Snart kommer spørsmålet - hva skal
vi kjøpe som julegave til vår ektefelle eller samboer (eller
andre du gjerne vil glede)? Løsningen er enkel: Du kan gi
en rosebukett hver 14. dag i hele 2017!
Hvordan får du så ordnet det? Kom på vårt julemøte 13.
desember - der kan du vinne nettopp dette - en rosebukett hver 14. dag i et helt år!
Inntekten av årets julelotteri går som vanlig til Nsimbi
Eucation Centre i Uganda. På ønskelisten vi har fått fra skolens leder - Ewelyn Kitandwe - står bl.a. støtte til en ny
vanntank til innsamling av drikkevann, samt fornyelse av
lærebøker. Rent drikkevann og lærebøker til skoleelever tar
vi som en selvfølge her i Norge. I Uganda er dette noe man
ønsker seg i julegave….
Klubbens medlemmer har alltid vist stor vilje til å støtte
prosjektet, og vi har også søkt om midler fra District Grant.
For Nsimbi Education Centre har bidragene fra Holmestrand
Rotaryklubb vært svært velkomne, og gjort at skolen har
kunnet bedre standarden både på undervisning og på forholdene for elever og lærere.
Om noen skulle være i tvil så er flasken med "Pussers
Rum" allerede på plass. Gaven fra The Rotary Club
of Tortola skal brukes til å skaffe midler til et Rotaryprosjekt - og det bruker vi den til!
Prisen på lodd er uforandret - enda et år! Om du
mot formodning ikke skulle ha anledning til å være
med på julemøtet så vil det bli mulighet for å kjøpe
lodd på forhånd. Mer om det siden....
Kanskje er det du som kan gi en litt spesiell julegave i år en rosebukett hver 14. dag i hele 2017!

Øistein

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 Desember
01. Marit Foss.............................53 år
05. Hans Petter Harestad............ 68 år
12. Jan-Arne Rønningen............. 70 år

VI GRATULERER

Hanen kan nok gale, men det
er høna som leverer varene

Månedsbrev Desember 2016 er sponset av:

JM AVEN HOLDING AS
Magne Aven
Krokstien 5 - 3085 Holmestrand
Telefon 33 05 25 33
e-mail: maaven@online.no

