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MÅ-JUNLI - lese / skriveky
JUNI

PRESIDENTENS HJØRNE
Alt har en ende som det heter, og slik
er det også for Rotary presidenter!
Dette blir mitt siste ”hjørne”, og vi går
inn i rotaryårets siste måned, juni.
Sånn sett skulle kanskje refleksjoner og
tilbakeblikk være på sin plass, men det får
komme senere.
Vi har fortsatt mye å glede oss til i juni.
Æres-Nysgjerrig skal deles ut som sedvanlig under kulturfestivalens åpnings-seremoni, lørdag 11 juni.
I år i ny ”fasong”, statuetten erstattes av et nytt kunstverk,
basert på originalen, av samme kunstner - Asbjørn Høglund.
Vi har også invitert ham til utdelingen i år, noe han satte
pris på og har takket ja til. Derfor håper jeg så mange som
mulig av våre medlemmer har anledning til å stille opp på
plassen ”vår”, denne lørdagen. Avslutningsvis blir det som
alltid i juni , presidentskifte, PHF-utmerkelser og opptak av
nye medlemmer. Nesten så vi burde hatt fyrverkeri fra hotellet den kvelden!
Men la oss ikke glemme mai måneden sitt rikholdige
program. Kaj startet med å ta oss med til Bardufoss i militæret, videre til politiskolen, aspirant i Oslo, så lensmannsbetjent, før han endelig falt til ro på de syv hav! Spesielt
Whitebread Around The World seilasen med Berge Viking,
må ha vært en utrolig opplevelse.
Så kom Arne Martin med kolleger og ga oss et både
nyansert og innsiktsfullt gløtt inn i advokatenes edderkoppnett av lover regler og fortolkninger. Til ettertanke for Rotary er jo den kraftige økningen av kvinner i dette yrket!

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

EN PALL ER IKKE BARE EN PALL.....
Tirsdag 24. Mai inviterte Magne oss til sitt ”hjertebarn”
AVEN A/S. Daglig leder, Jan Christiansen og Magne tok imot
oss, og et flott oppmøte tydet på at mange var nysgjerrige på
hva palleproduksjon i 2016 egentlig dreide seg om. Det høres
jo så enkelt og kjedelig ut!!
Men du verden, her møtte vi alt fra godt gammelt håndverk til avansert robot produksjon av siste teknologi. I tillegg har de tatt vare på avfallsproduktet, flis, til pellets produksjon i stor skala. Her har både kreativitet og miljø gått
hånd i hånd!
Etter en tur gjennom bedriften, der aktiviteten var stor
kl 1900, ble vi behørig traktert, samtidig som Magne dro litt
historie, og Jan ga oss innblikk i organisasjon, produksjon
og marked i dag. Tydelig at viktige og vanskelige strategiske
valg ble utført i Magnes tid som leder. Oppkjøp av svensk
konkurrent ble avgjørende! Dette er en type bedrift som
nok må kjøres på stram line for å overleve, i en tøff bransje
med lite slingringsmonn på pris. Vi fikk også en klar forståelse av at transport var en viktig kostnadsdrivende faktor.
De hadde derfor en radius på ca 30 mil som de definerte
som sitt marked. AVEN A/S er nå under dansk eierskap,
Dansk Træembalasje, som ifølge Jan var en god og ryddig
eier. Bedriften har drøyt 40 ansatte som går to-skift ordning, og mange med lang ansiennitet.
Takk til Magne og Jan for en trivelig, opplysende kveldstime.
Svein Otto

Sist men ikke minst, palleproduksjon på Aven! Det
var nok langt mere avansert og omfattende enn mange av
oss så for seg. En opplysende og trivelig stund.
Til slutt vil jeg takke for et trivelig og givende år sammen
med dere. Møter og besøk med god stemning, solid innhold,
og ikke minst godt oppmøte som er grunnmuren i en velfungerende Rotary klubb. Det har gitt meg motivasjon i
jobben. Takk til dere alle.

Rotary hilsen fra Svein Otto

Hei Rotaryvenner!
Rotaryåret går mot slutten, og et nytt år med en ny organisasjon er planlagt. Ta en ekstra titt på mail som ble sendt
ut til alle den 29. Mai, med organisasjonsplan for Rotaryåret 2016/2017. Se hvilken oppgave du har fått og hvilken
komite du hører inn under. Se også på klubbens MÅL og
PLANER slik at vi alle kan bidra.
Som alltid er det komiteledernes ansvar å kalle inn til og
gjennomføre komite/peismøtene, og - HUSK REFERAT!
På møtet den 28. Juni blir det en høytidelig aften med
Generalforsamling, Presidentskifte og spiseaften, og opptak
(Charter) av Heidi og Stig Atle som nye klubbmedlemmer.
Vel møtt i det nye Rotaryåret.
Rotary hilsen fra Tobias

EN SÆRDELES DYNAMISK ROTARIANER...
Satay Mitra (president 2013) i Worcester RC i USA satte
seg som mål å få 50 flere medlemmer. Han klarte 82 nye
medlemmer i sin klubb på ett år. Hans metode er å alltid
være parat med innmeldingsblankett og skriveklar kulepenn
hvis du skulle møte et egnet emne.
Metoden er sikkert effektiv, men DET FÅR DA VÆRE MÅTE
PÅ......Skal KVALITET settes til side for KVANTITET ??? La
oss holde oss til Rotarys fundament om medlemsskap - at
man melder seg ikke inn, men blir ANBEFALT og INVITERT
NB! Meningsytringen får stå på redaktørens konto. Olav

Norske rikingers kriseråd til
fattiglus og arbeidsledige.....
Arbeidsledigheten stiger og eiendomsmarkedet flater ut.
Festen er over for Kari og Ola Nordmann. Men fortvil ikke.
Når nøden er størst, iler norske rikinger til for å gi allmennheten noen supre tips om hvordan vi skal klare oss gjennom den økonomiske krisen.

Program JUNI 2016
Tirsdag 07.

Hadde jeg vært ung og arbeidsledig nå, ville jeg solgt reveskinn i Hallingdal på slutten av 30-tallet. Det gir gode penger. Deretter burde man reise til Oslo og kjøpt bygårder under
krigen. Husk også å bruke samme lue i 92 år, sier Olav Thon.
Norges rikeste mann, John Fredriksen, er klar i sin tale til
alle nordmenn som sliter nå: Frakt Iransk olje under krigen
mellom Irak og Iran. Da renner penga inn!
Kaffekongen Herman Frieles råd passer best til arbeidsledige som sliter med motivasjonen. - Mitt råd må være å
sørge for å bli født inn i en veldrevet familiebedrift.
Rema-eier Odd Reitan er en mann av folket, og har beina
godt plassert på bakken. - Slik situasjonen er i dag, tror jeg
ungdommen gjør lurt i å bli administrerende direktør og styreleder i et milliardkonsern. Det gir en viss sikkerhet, sier Reitan.
Self-made-man Kjell Inge Røkke har ingen utdannelse,
men er likevel en av Norges rikeste. Han har et klart råd til
alle som nå mister jobben på grunn av for lite kompetanse:
- Ta ut 200-300 millioner i utbytte, og selg yachten, sier Røkke.
Stein Erik Hagen har tidligere gitt strålende råd til nordmenn under krisetider, og deler velvillig med seg av sin visdom:
- Jeg ble tilsnakket av en tigger på gaten forleden, og da sa
jeg: "Min gode mann, hadde De kjøpt noen malerier av Edvard Munch for noen år siden, hadde De ikke trengt å sitte
slik til spott og spe". Det synes jeg var et godt råd, men det
gjorde han kanskje ikke?
-Nei, men jeg ba ham om å i alle fall donere vekk noen millioner til forskning for å lette litt på samvittigheten.

Ja nå leverer vi: Jens i NATO, Solheim
i FN og SIEM i FIFA. De tre viktigste
organisasjonene i verden for fred,
frihet og frispark.
(Tom Stalsberg)

Arne Martin Huseby..............69
Tobias Brodtkorb.................. 58
Ingeborg Kalager Sølverud.....69
Terje Karlsen.........................57
Helge Kristensen................... 78
Runar Farnes........................61
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Fødselsdager i JULI
06.
13.
13.
29.

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 14.

: Programkomiteen
: Jan Sollid

VI BESØKER MILJØHUSET til St.Gobain/
Brødr.Dahl ved E18 mellom Sandefjord/Larvik.
Interessant klimanøytralt "Nullutslippshus".
Kåre Johansen (Tom´s bror) tar i mot oss.
Vi inviterer Horten RK med på turen.

PÅMELDING innen 12. juni til jon.helgestad@h-nett.no
NB! Vi møtes på parkeringsplassen til EKEBERG SKOLE
for samkjøring. AVREISE kl. 1815
Ansvarlig
Referent
Tirsdag 21.

SKIP O HOI - ÅRETS BÅTTUR
Ta med den du er glad i, flytevester, solbriller,
sitteunderlag og GODT HUMØR.
Det blir reker, accessories og godt drikke.
Fremmøte på brygga før 1900.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 28.

: Programkomiteen
: Alv Smith Johansen

: Møte- og Kameratskap
: Torstein Sagen

3-minutter ved Elin Røed
GENERALFORSAMLING seksjon B.
PRESIDENTSKIFTE. Opptak (Charter) av
Heidi Hammervik og Stig Atle Vange.
Spiseaften i restauranten (Soup de la fish)
Ansvarlig
Referent

: President, Møte og Kameratskap
: Per Halvor Rønningen

JULI = MØTEFRI - GOD SOMMER!
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

Fødselsdager i JUNI
01.
18.
23.
26.
28.
29.

3-minutter ved Martin Westbye
På HVALFANGST i 1958/59 som 15 åring
Tidligere hvalfanger Olav, vil fortelle fra livet i
sydishavet ombord på hvalkokeriet Thorshøvdi.
Historier fra den gang, så viktige næring for
Vestfold og Norge.

Holmestrand Rotary Klubb.... 67 år
Eli Røed................................ 46 år
Ole Bernhard Høgestøl.......... 60 år
Alv Smith Johansen.............. 60 år

VI GRATULERER

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

Månedsbrev Juni/Juli 2016 er sponset av:

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

Telefon
33 05 19 17

Tannlege Nina Ekeli Klingan
Tannlege Kenneth Navelsaker
Tannlege Erik Ekeli

