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PRESIDENTENS HJØRNE
Kom mai du skjønne milde, gjør våren
atter grønn.......! Ja, la oss håpe det.
Sist søndag gjennomførte jeg vårens
siste skitur, forøvrig i et aldeles herlig
vinterlandskap og strålende føre! Men, jeg
burde jo vært i full gang med hagen nå!
Imidlertid frister ikke det når snøfillene
danser rundt ørene. Vi får stole på at de
velkjente ordene i første linje slår til i år.
April ble en måned med flere aktuelle og inspirerende
tema. En Roar Grønvold i fri utfoldelse, ga oss endelig en
troverdig årsak til norsk skøytesport sin nedtur! Artige historier fra vår gamle nasjonalsport, manglet heller ikke.
Så fortsatte det med en faktabasert og innsiktsfull redegjørelse om norsk maritime næring v/VD i Rederiforbundet
Harald Solberg. Tøffe tider nå, men med så mye uutforsket
hav ble vi enige om at fremtiden er full av muligheter, om
enn også utfordringer.
Avslutningsvis en tirsdag i ungdommens tegn. Personlig
synes jeg dette er en av de viktigste aktivitetene vi driver
med i ROTARY. Tre flotte jenter, som nå mere stod frem som
unge selvsikre damer, ga oss en herlig kveld med ungdommelig sjarm og ekte glede over å få være en del av Rotary`s
aktiviteter for ungdom. Takk til Sem RK v/Tor Stokke og
DYEO Tone Kolbenstvedt i distiktet vårt. Sistnevnte har
gjennom 8 år utført et fantastisk arbeide for at alle disse
ungdommene skulle få trygge og gode opplevelser både her
og ute i verden. VEL BLÅST!
Som Tyr, gleder jeg meg selvfølgelig til mai, da har jo
ikke bare jeg, men hele nasjonen bursdag også.
En ”spirende” mai til dere alle. Rotary hilsen fra Svein Otto

DET ER 111 ÅR SIDEN.....
Paul Percy Harris (19 April 1868 - 27 Januar 1947) advokat
i Chicago og founder of Rotary International i 1905.
Harris begynte som jurist i 1896 i Chicago's business distrikt,
og var aktiv i denne praksis i de neste 40 år. Han lekte lenge
med tanken om å starte en sosial organisasjon.
I 1905 ble den første Rotary Club, sammen med tre klienter
og lokale forretningsmenn, Silvester Schele, Gustavus Loehr,
og Hiram Shorey, startet. Hans klare mål var å skape en
klubb av profesjonelle, og forretningsmenn, med målet vennskap og samhold.
Etter det har ROTARY INTERNATIONAL vokst til:
1,2 millioner medlemmer i 35000 Rotary klubber i mer enn
200 land verden over
- og du er den eksklusive medlem av denne organisasjonen.
Du finner mer om Rotary´s historie på WikipediA

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

EN KVELD FULL AV ALUMINIUM.....
I Februar 2009 holdt Jan-Arne sitt første EGO-foredrag i
klubben. Nå syv år etter, tirsdag 5. April var Jan-Arne igjen
"på podiet" og fortalte om sin fantastiske reise i lyd og bilder.
Mye "aluminium" i bein og armer der, og en journey med godt
familiesamhold, suksess i business sammenheng, men også
spesielt - en trist hendelse som har satt dype spor i Jan-Arne
og familien. Med så mange vekslende arbeidsoppgaver i øverste divisjon kan en ikke annet enn å bli engasjert og imponert
over hva denne mannen har rukket i sitt enda "unge" liv.

EN TIRSDAGSKVELD PÅ GLATTISEN....
Endelig var tirsdagen der,
da vi modne og tilårskommende skøyteentusiaster skulle få en time med
gode minner fra vår nasjonalsport sin store periode.
Ingen kunne vel bedre enn
Roar Grønvold fortelle om
nettopp det!
Han startet med hjemmesmidde skøyter på frosne
vannpytter i Hvittingfoss,
beveget seg forsiktig utpå
Lågen, for så å legge seg i
le bak rompa til datidens
store sønn på Lågen-isen.
Og endelig kom hemmeligheten! Hvorfor var Roar så my
bedre enn oss andre på tidlig 60-tall! Jo, han ”juksa”, han
hadde bly både her og der på kroppen! Han var med andre
ord i forkant av Stein Johnsen og den STORE skøyterevolusjonen i 1963. Der var nemlig måten vi brukte vekter, et av
de store nye momenter i treningen.
Resten av kvelden ble en til dels alvorsfylt og humoristisk
gjennomgang av 60 og 70 tallets fantastiske skøytebragder.
Mange kunne vært nevnt, men best likte jeg historien om de
to kvinnelige russiske skøytestjernene som var bekymret
over ekstra mye hårvekst, spesielt rundt de edle deler de
ikke skulle hatt!! Det var nok mye vi ikke visste den gangen!
Roar sine største bragder kom under OL i Sapporo i 1972
med sølv på 1500 og 5000 m. Fikk også sølv i allround EM
og VM samme år.
Synd at sykdom i en kritisk periode skulle ødelegge et av
våre aller største skøytetalenter sin drøm om å bli NO1.
Men, Roar var ikke bare en god skøyteløper, han kunne også
spille fotball, og virket som trener innen både skøyter og
fotball i mange sammenhenger. For en som hadde gleden av
å gli noen runder rundt Hvitstein stadion på tidlig 60-tall,
var han også en blid og trivelig supermann, som lot oss
andre henge på et par runder.
Avslutningsvis, hans tanker om hvordan trening av unge i
dag kan foregå, utenfor rekkevidden av WADA, forblir en
skremmende vekker for en godtroende skøyte entusiast.
Takk for en trivelig kveld Roar - Svein Otto

LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM
RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, et ledelsesseminar for Ungdom, og offisielt Rotaryprogram siden 1971.
Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alderen 18-25 år
som har vist initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar
ved å være ledere innenfor foreningsliv, elevråd, studentorganisasjoner og ikke å forglemme potensielle ledere.
Seminaret ble gjennomført fra tirsdag 8. mars til fredag 11.
mars 2016 på Gavelstad Gjestegård i Lardal kommune i
Vestfold. 26 ungdommer deltok.
Formen som brukes i RYLA er forelesninger av høyt kvalifiserte personer og vekselvirkning mellom plenums- og gruppediskusjoner. Rotarydistriktets klubber har valgt ut ungdommene og sponser en eller flere av disse. Etter seminaret hender det at vertsklubben inviterer den eller de ungdommer
som klubben har sponset til å holde et foredrag om sine
opplevelser. I år deltok Ane Trondrud fra vår klubb.
Tema på årets seminar var Etablering - Ledelse - Salg - Etikk.
Kontaktperson: Frode Ekeli, Holmestrand Rotary Klubb.

Program MAI 2016
Tirsdag 03.

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 10.

Svein Otto

Tor
Ane

Anna

Emily

Tone

: Programkomiteen
: Espen Andresen

3-minutter ved Martin Westbye
REGELPRODUKSJONEN i Norge og EU.
RETTSLIGGJØRING av SAMFUNNET
ved Arne Martin Huseby
Ansvarlig
Referent

: Kommunikasjonskomiteen v/Jan
: Ingeborg Kalager Sølverud

Tirsdag 17.

NASJONALDAGEN - Møtefri

Tirsdag 24.

BEDRIFTSBESØK på AVEN A/S
Sørbyveien 17, 3083 Holmestrand
Vi møtes på bedriften 1900

RYLA + UTVEKSLING tirsdag 26. april
Ane Tronrud er 18 år, går siste året på Holmestrand vgs. og
er leder i unge Høyre. Hun deltok på RYLA-samlingen på
Gavelstad i mars. Viste bilder og fortalte om gruppeoppgaver
i det å starte bedrift, diverse praktiske øvelser og mye sosialt samvær. Hennes viktigste oppsummering fra kurset var:
Å bli tvunget til å bli kjent med fremmede - Gode foredrag.
Det ble under samlingen tatt initiativ til å danne en
Rotaractklubb (eKlubb), som nå har 200 medlemmer.
YOUTH EXCHANGE I ROTARY REGI.....
Tor Stokke, president i Sem Rotary (og tidligere banksjef i
Holmestrand) introduserte de 2 jentene fra USA som klubben har i år. På spørsmål fra salen om alder var til hinder
for å ha studenter, var svaret nei! Heller en fordel uten egne
barn på samme alder som må følges opp. De har 3 vertsfamilier/år/elev, og flere vertsfamilier er ikke Rotarianere.
De har som krav til elever som søker ut, at familien må stille
som vertsfamilie, og noen av disse blir Rotarymedlemmer.
Studentene deltar på Rotarymøtene.
Anna (fra Minnesota) kom 9. august, og snakket allerede
godt norsk. Hun feiret blant annet jul med vertsfamilien på
hytta. Fint med samling blant utvekslings-studentene, siste
samling var i Holmenkollen i mars. Stolt av å forstå en del
av nynorsken da hun besøkte en venninne i Nordfjordeid.
Emily (fra Florida) sliter mer med å snakke norsk. Vertsfamilier og norske ungdommer prater engelsk. Skulle gjerne
ha blitt tvunget til å snakke mer norsk. Nr 2 av 4 søsken,
ble tent på utveksling under Rotarypresentasjon på skolen.
Går på musikklinja på Greveskogen, synger og spiller piano.
Tone Kolbenstvedt (utvekslingsansvarlig i distriktet) besøker oss for 3. gang, og håper at vi klarer å sende ut en
student nå. Rotary (og distriktet) har jobbet mye med forbedringer, blant annet kursing av sentrale klubbmedlemmer/
vertsfamilier før mottak av student. Et praktisk tips ble nevnt:
Trekning av Rotarymedlem som har ansvar for en aktivitet
med studenten fram til neste møte, kan være hva som helst.

3-minutter ved Lars Tveito
EGO/NYTT fra mitt yrke ved Kaj Haagensen

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 31.

: Serviceprosjekkomite v/Magne
: Ulf Sundling

PEISMØTER for ROTARYÅR 2016 / 2017
NB! Nye komiteer. Møteformenn bestemmer
møtested og innkaller. Incoming President
Tobias, bestemmer temaer. Viktig innspill er
høstens programmer.
HUSK: Referat fra møtet sendes President,
Web-ansvarlig, sekretær og Programsjef.

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 MAI
02.
06.
08.
10.
10.
11.
14.

Jon Petter Helgestad............. 60 år
Svein Otto Schjerven............. 68 år
Kaj Haagensen...................... 67 år
Bjørn Nymoen....................... 68 år
Øivind Haugen...................... 65 år
Timmy Breen Nilsen..............71 år
Amund Rudlang....................69 år

VI GRATULERER

Månedsbrev MAI 2016 er sponset av:

BUKETTEN BLOMSTER
Holmestrandstoppen tel 33 05 38 20
RYLA, Youth Exchange og Summer Camps er noen av
mange tilbud til unge fra Rotary. Barnebarnet til Erik Ekeli
skal på ungdomsleir i Romania til sommeren.

Vi Spanderer hver 6. rosebukett!
(verdi 99,-) en glede å gi...en glede å få
sponset av Fegstad A/S - Øistein B Larsen 33 06 11 01

