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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære rotaryvenner, så har vi snart unnagjort den røffeste vintermåneden januar.
Og som normalt, ble den også i år av
den kalde sorten.
Kanskje det er behovet for å trekke inn
i varmen, som bidrar til det gode oppmøtet
på starten av 2016. Uansett er det svært
inspirerende å oppleve det.
Under presidentsamlingen i Arendal 8
og 9 januar, var det fokus på medlemsutvikling.
Den er i en negativ trend i distriktet vårt nå, og det tas
på alvor av Distriktguvernøren.
Imidlertid var vi i klubbene noe mer positive, da flere av
oss ser at våren er tiden for medlemsverving.
Flere har mange reflektanter på gang, og ser for seg å få
flere medlemmer blant de. Slik også med oss i Holmestrand
RK. Tre av de seks vi nå kontakter møtte opp forrige tirsdag,
og dermed er vi godt i gang.
Sist tirsdag var jeg sammen med flere av oss på Våle
Prestegård, etter invitasjon fra Horten RK. Det ble en meget
trivelig kveld, med flere hyggelige innslag, og ikke minst
deilige supper og dessert! De var dessuten laget helt fra
bunnen av under kyndig veiledning. STOR takk til Horten
RK, som la ned mye arbeide her. Dette bør vi gjenta!
Så vil jeg bare nevne en svært hyggelig ekstra ”julepresang” fra TRF komiteen. Enda flere kroner til vårt Nsimbi
Education Centre-prosjekt. Se forøvrig eget innspill i
månedsbrevet.
Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle til å ta godt vare på
våre nye reflektanter, og bidra til at de får se og høre hvilken
drivende god organisasjon vi er en stolt del av.

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

PROSJEKT MELDING 1.....
I mange år har Holmestrand Rotary Klubb gitt økonomisk støtte til en barneskole i Uganda – Nsimbi Education
Centre. Skolen ligger på landsbygden en times kjøring fra
Kampala og drives uten statlig støtte av Ewelyn Kitandve.
Med egne midler og frivillige bidrag har hun bygget en skole
der det nå går mer enn 300 elever – alle på barnetrinnet.
Hennes tanke har vært at utdannelse er eneste løsningen
dersom man skal hjelpe folk ut av fattigdom. Som hun selv
sier - ”Det meste kan man ta i fra en person - men ikke den
kunnskapen vi har i oss.”
Bruken av de midlene som er sendt ned blir dokumentert
med kopier av fakturaer og bilder av arbeider som er utført.

HYGGELIG MELDING 2.....
23. jan. 2016 kl.19.16 skrev edrund@online.no:
Til President Svein Otto og rotaryvenner i Holmestrand
Det viser seg at det største prosjektet som fikk District
Grant i år ikke kunne realiseres. Klubben har derfor returnert tildelte midler. Vi har fått OK fra Evanston på ny fordeling av de pengene, og etter vurdering har TRF-komiteen
tildelt Holmestrand Rotary klubb NOK 7000,- til prosjektet
i Nsimbi, Uganda. Det er et flott prosjekt, og vi er imponert
over innsatsen dere legger ned i Uganda. Vi er glad for å
kunne sende dette ekstra beløpet til prosjektet.
Lykke til med satsingen, og husk å sende rapport når
prosjektet er ferdig, eventuelt send delrapport underveis.
Hilsen til dere alle fra TRF-komiteen. Edrund Olaisen DRFC

SVAR MELDING 3.....

MEDLEMSKOMITEEN.....

Kjære Edrund og øvrige TRF-komite medlemmer.
Dette var en fantastisk hyggelig og overraskende melding å
få! Tusen hjertelig takk. Som dere jo har sett, så er dette et
prosjekt vi har fokusert på og bidratt sterkt til over mange
år. Vi vet også at de midlene som er investert, har kommet
til nytte og gavn for mange. En fantastisk person styrer det
hele lokalt, og jevnlige besøk fra vår prosjektansvarlig (Øistein), har gjennom alle år forsikret oss om at våre bidrag
virker. Mange barn har derfor fått en ny fremtid.

under ledelse av Marit, har i lengre tid arbeidet med en
liste over mulige kandidater til nye reflektanter i klubben.
På styremøtet 8.desember i fjor ble denne listen vurdert, og
aktuelle personer ble prioritert og behandlet av styret. Styret gikk inn for 6 personer - 4 kvinner og 2 menn.

Samtidig benytter jeg anledningen til å fortelle at vi nå
ser fruktene av et meget godt arbeide i Medlemskomiteen i
høst. Flere nye reflektanter har nå startet sin "nysgjerrig"
periode hos oss! Veldig spennende!
Vennlig hilsen fra Svein Otto (president HRK)

Disse personene styrker yrkesområder vi i dag er svake
på og tilfredsstiller samtidig de prioriteringer som tidligere
er vedtatt for alder, kjønn og tilhørighet.

HYGGELIG MELDING 4.....

Rotary hilsen fra Svein Otto

Jeg vil benytte anledningen til å takke Medlemskomiteen
og forslagstillere for glimrende innsats.
Da vi har flere aktuelle kandidater i "banken" er planen
å videreføre prosessen utover vinteren, og forhåpentligvis ta
opp nye medlemmer innen utgangen av mars 2016.

Svein Otto

Hei kjære medlemmer i Holmestrand Rotary Klubb.
Det er ikke hver dag jeg kan sende så hyggelig melding!
TRF komiteen har øket sin bevilgning til Nsimbi prosjektet vårt
med kr. 7000,- Øistein sendte en kort skriftlig gjennomgang
av prosjektet, Olav sendte bilder fra tidligere månedsprogram,
og det har gitt resultater som Edrund har jobbet med, og
som har gitt oss kjærkomne midler! Viser hvor viktig det er
å være synlige med våre aktiviteter. Bravo! Svein Otto

STATUS MELDING 5.....
Holmestrand Rotary klubb har i år også fått District Grant
til prosjektet og har kunnet overføre kr. 33.000.- til skolen i
Uganda. Totalt har klubben nå bidratt med mer enn 300.000
kroner til prosjektet. Midlene er brukt til å kjøpe inn lærebøker, til innkjøp av vanntank til innsamling av regnvann,
til bedring av de sanitære forholdene, forsterkning av strømnettet og særlig populært har vært et lite bidrag til en julefest der alle elvene har fått litt ekstra god mat og drikke.

Program FEBRUAR 2015
Tirsdag 02.

3-minutter ved Torstein Sagen
SENKVELD med Svein Otto og Tobias
(President og incoming President)
Ansvarlig : Presidenten
Referent
: Øivind Haugen

Tirsdag 09.

HOLMESTRAND ETTER KOMMUNEVALGET
ved Ordfører Alf Johan Svele
Ansvarlig
: Programkomiteen
Referent
: Hans Petter Harestad

TRIVELIG MED NYE ANSIKTER I KLUBBEN
Av 6 innbudte potensielle nye medlemmer, møtte 3 som
reflektanter på møtet den 19.januar. De som møtte var:
Heidi Hammervik, Rektor ved Holmestrand videregående
skole (fadder, Elin)
Linda Brakstad Glenne, Selvstendig næringsdrivende,
eier og leder av Carisma AS Holmestrand (fadder, Marit)
Stig Atle Vange, jobb innenfor Helsedepartementet, sitter
også i styret Holmestrand kulturfestival (fadder, Håkon)
Vi ønsker dere alle velkomne og håper dere vil trives
sammen med oss i Holmestrand Rotary Klubb.
Marit (leder av Medlemskommiteen)

Tirsdag 16.

3-minutter ved Alv Smith Johansen
TORSKEAFTEN - en aften med sjømat hvor
vi tester torsken på hotellet.
PÅMELDING innen 13. februar til jon.helgestad@h-nett.no
Ansvarlig
Referent
Tirsdag 23.

: Programkomiteen
: Håkon Fæste

YRKE: FJELLSPRENGER - et tilbakeblikk
og fremtidsutsikter fra en ekte
"DYNAMITTHARRY" gjennom to generasjoner
ved Tor Aage Brein, Barkost
Ansvarlig
Referent

: Serviceprosjekt v/Per Halvor
: Tore Hansen

Møtet på Våle Prestegård 26. januar
Horten RK arrangerte møtet med Holmestrand og RE som
innbudte gjester. Det var fullt hus i den gamle gården hvor
selve bygget er fra 1641. Det ble orientert om mye gammel
historie i veggene her. Gammel bakerovn, smie, ølbrygging,
vev og linproduksjon.
Menyen ble presentert: To sorter hjemmelaget lapskaus av
svin og lam, urter, syltetøy av flere slag, fruktsalat med krem,
og god edel kaffe fra Etiopia - og det smakte himmelsk.
Takk til kjøkkengjengen for mat, pynting og rydding!
Så var det akustisk "intimkonsert" av Backers Blå. En lystig
trio som vartet opp med både selvkomponert, blues og annet fra hele verden. En gruppe som absolutt er verdt å engasjere ved senere anledninger.

De 3 presidenter
opptrådte med
selvskrevet sang
og tidsriktige
kostymer

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 FEBRUAR
08.
14.
15.
23.
25.

Frode Ekeli........................... 55 år
Johan Svele.......................... 85 år
Espen Andresen.................... 58 år
Rotary International............111 år
Ivar Jon Tunheim..................59 år

VI GRATULERER
Konsert med en
del av gruppen
Backers Blå
Ole K Pettersen
Inger C Rolland
Magne A Hausvik

Å tenke er det hardeste arbeidet
som finnes, og det er vel grunnen
til at så få gjør det..... ☺
Månedsbrev FEBRUAR 2016 er sponset av:

Mat og drikke
smakte godt og
praten gikk livlig
rundt bordene.
Bilder av:
Svein Rønning,
internsekretær
Horten RK

KJØLSRØD DRIFT A/S
Kjølsrødveien 21 - 3174 Revetal
91 11 93 51 hansjohan@kjolsrod.no

POTETPRODUKSJON - VILLKARVE
se hele historien på www.kjolsrod.no

