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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner. Så er nok en julehøytid over. Tradisjonell mat er fordøyd i
alt for store doser, og enda flere gaver enn i
fjor er delt ut! Alltid litt ettertenksomt at vi
så lang tid i forveien planlegger og gjennomfører alle de vanlige aktivitetene, for så i
løpet av bare noen ettermiddagstimer å ”fortære” det hele.
Vel, uansett håper jeg dere alle fikk en
fredelig og god Jul sammen, både med familie og venner.
Selv var vi så heldige å ha hele vår nærmeste familie til
bords julekvelden. Femten personer fra 6 til 94 år, pyntet og
nyvasket, strålte de omkapp med juletreet! Slikt varmer!
For noen er det ikke slik, og av mange grunner. Derfor
synes jeg også denne høytiden gir oss tid og rom for refleksjoner og tanker til de som sliter tungt nå. Da kan det være godt
å minnes noen ord fra et dikt: "ikke vær redd for mørket, for
der finnes lyset, og uten mørket hadde vi ikke sett stjernene".
De tradisjonelle skiturene i Botne marka har vi måttet
se langt etter i vinter, så nå setter jeg nesa mot nord, til
hytta og fjellet. Det har jo også blitt en tradisjon for flere og
flere, enten til Jul eller Nyttår. Selv velger jeg det siste i år.

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

KJÆRE ROTARYVENNER!
Vi har en Norgesmester i blant oss!
Ja slik lød meldingen 30.11.2015 kl. 19:39 fra Elin da det ble
kjent at seieren i AVLINGSKAMPEN 2015 - med hele 934 kilo
bygg pr. dekar, gikk til Christopher og Jon Petter Helgestad.
......så kom de entusiastiske kommentarene:
GRATULERER Jon Petter !! Fremragende !
Tippet selv et slikt nivå i høst på en fantastisk byggåker på
begge sider av hovedveien i Hof mot Best-stasjonen, men
trodde vel egentlig ikke det var helt realistisk. Men du klarte
det altså !
Fantastisk at vi har en Norgesmester blant oss ! Du setter
Holmestrand på kartet. HEIA HOLMESTRAND !

Mvh, Jan-Arne
Kjære Jon Petter! Mine hjerteligste gratulasjoner!
Jeg husker den tiden vi var veldig stolte da vi fikk i snitt 400
kilo pr mål !, og noen år senere, ett år fikk 600 kilo på målet
på Stormyra. Dette handler om å stelle jorda godt over tid,
få tak i godt såkorn, så på rette tidspunkt, jordprøver, gode,
effektive maskiner, gjødsling, strå-forkorter, sprøyting, og
selvsagt været i løpet av vekstsesongen. Du er kjempedyktig!

Hilsen Ingeborg

La oss trimme oss i form til et spennende og givende
Rotary år i 2016, uansett hvor vi befinner oss!
Ingvild

Med det ønsker jeg dere alle et godt og fremgangsrikt
Nytt År. Rotary hilsen fra Svein Otto

Mange takk!
Årets julelotteri er avholdt - og maten, drikke og stemningen
var upåklagelig. Flott arrangert! Loddsalget innbrakte hele
16.700.- I tillegg har det kommet bidrag fra andre gode
venner på 6.000.- slik at vi til nå har 22.700.- til disposisjon
for Nsimbi Education Centre! Det kan lages mye "skole" i
Uganda for et slikt beløp.
Til de som kjøpte lodd - men ikke kunne delta på møtet:
Av dere var det Helge som vant og gevinsten er overlevert.
Takk igjen til alle - og så ønsker jeg dere et riktig godt og
fredelig Nytt År. Øistein

Hei Rotarianere.....
Jeg vil på vegne av oss alle sende en stor takk til deg
Øistein for at du stiller opp år etter år med dette lotteriet.
Alle premiene er det du som sponser og om ikke det er nok,
så får du også inn penger fra andre aktører til dette Julelotteriet.
I tillegg så sørger du med gode hjelpere for en masse gode
vitser, sang og gitarspill, og vi får en god og hyggelig juleavslutning. Samtidig og med dette får vi og Holmestrand
Rotary Klubb være med å gjøre en innsats så barna på denne
skolen i Afrika kan få en bedre hverdag.
TUSEN TAKK ! Vi ønsker deg og din familie et riktig Godt
og fredelig Nytt År. Hilsen Bjørn
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Norgesmesterne Jon Petter og Christopher Helgestad
med Ingvild Evju, kornrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning.
Siden vi er inne på
landbrukssiden tar
jeg med Juleforden
til Hans Anders.
Den lyser opp på
Kvan-sletta og sprer
godt humør hver
morgen jeg kjører
på jobben. Olav

DESEMBER HAR PASSERT........
Tirsdag 01. Komite/peismøter med spesifikke oppdrag fra
presidenten som: Forslag til programmer. Ny Nysgjerrig pris
da "damene" er brukt opp. Sende to ungdommer til RYLA
(vi har en allerede). Forslag til sosiale arrangementer våren
2016. Ny reflektantliste på 10 personer med plan for opptak
av 3 nye medlemmer innen mars 2016. Dette er godt i gang
og vi har en "bank" med navneforslag allerede.
Tirsdag 08. Spennende, friskt foredrag med bilder av ferden med Klåstadskipet. Eivind Luthen er en historiker som
ikke lar seg lett stoppe.
Tirsdag 15. Stor stemning, og til tider (mellom latterkulene)
et lydnivå langt over fastsatte HMS regler. Noe de mange
"skrønene" må ta ansvaret for. Mest fra herresiden ja, men
Elin satte oss ettertrykkelig på plass med den siste, og den
skrøna skal ikke gjengis her
Regnskap og klubbens tilstand redegjorde Øivind for. Fortsatt
godt med penger på bok. Valget gikk i rekordfart hvor lederposisjoner ble klappet inn. Noen nye, et par rokeringer, men
ellers drives klubben videre med styrke og kontinuitet.
Øistein og hjelpere styrte showet med loddsalg til inntekt
for Nsimbi Education Centre! Flotte gevinster til blide vinnere.
Mye god julemat med godt drikke. En stor takk til Møte &
Kameratskapskomiteen ved Hans Johan for dette.
Til slutt fikk vi noen ord med hjem av presidenten. Varme
tanker gikk til de av våre medlemmer som har sykdom å
stri med.
Det var en GOD Rotary JULEkveld på "Ødegårdsbua".....

Noen ord om ROTARY´s REGELVERK
Selv om den ytre formelle rammen er trukket ganske nøyaktig opp, har den enkelte Rotary klubb stor frihet til å velge
kurs, retning og utforme sitt eget klubbliv.
Som idéene flyter fritt mellom klubbene, har hver enkelt
klubbledelse ansvaret for en meningsfylt virksomhet, bygget på de ressurser medlemmene utgjør. Dette gir en fortløpende inspirasjon og utfordring.

OMGANGSFORMEN og TONEN
i samvær mellom Rotarianere skal først
og fremst være åpen. Rotarianere kan
ta med ikke-rotarianere som gjester
unntatt på noen ytterst få møter der det
av praktiske grunner ikke passer. Det kan bl.a. være når
klubben behandler interne spørsmål, eller hvis et medlem
holder egoforedrag. Den type møter er bare for medlemmene.
SPESIELT MED ROTARY er at vi har møte 1-en time
hver uke året rundt, med foredrag og diskusjoner. Det er
sagt at Rotary er verdens frieste talerstol.
Vis at du er en ROTARIANER - bær "knappen" daglig.

Hvorfor jeg er Rotarianer ?
- fordi jeg ikke er nødt til det.

YRKESKODEKS for
ROTARIANERE:
1. Jeg ser mitt yrke som en
mulighet til å gagne andre
2. Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke,
mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet

Program JANUAR 2015
Tirsdag 05

3-minutter ved Per Halvor Rønningen
EGO-NYTT FRA MITT YRKE
ved Timmy Breen Nilsen
Ansvarlig : Programkomiteen
Referent
: Ole Johan Klyve

Tirsdag 12.

BEDRIFTSBESØK hos
Brødrene Dahl Samferdsel (Botne Skilt AS)
Bentsrudveien 19, Holmestrand
Orientering og omvisning av Stian Auen
Ansvarlig
: Medlemskomiteen ved Jan-Arne
Referent
: Kaj Haagensen

Tirsdag 19.

BEREDSKAP i Vestfold - stadig mer aktuelt
Ved Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser
Ansvarlig : Medlemskomiteen ved Elin
Referent
: Ole Bernhard Høgestøl

Tirsdag 26.

HORTEN ROTARY KLUBB inviterer RE og
HOLMESTRAND Rotary klubber til et
annerledes og spennende møte med
kulturinnslag av Bluesbandet Backers Blaa.
En enkel matrett og Rotarysaker.
MØTESTED: Våle Prestegård 19oo-21oo.
Vi MÅ HA PÅMELDING innen 15. januar til

hansjohan@kjolsrod.no
Ansvarlig
Referent

: Møte & Kamerat + Programkom.
: Arne Martin Huseby

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 JANUAR
04. Jan Sollid..............................67 år
10. Hans Johan Kjølsrød.......... 65 år

VI GRATULERER

HUSK - du får ikke to sjanser til å
gjøre et godt første inntrykk.....

Månedsbrev JANUAR 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.

