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PRESIDENTENS HJØRNE
I skrivende stund faller tunge snøfiller
mot vinduet, og minner oss om at vinteren
ikke er over riktig ennå. Samtidig gjør
mange seg klar for den årlige vinterferien.
Mange på fjellet, atter andre i sydlige strøk.
Selv foretrekker jeg fjellet, sammen med
barnebarn, sprudlende i vinterlige aktiviteter. Uansett et etterlengtet pust i bakken
for oss alle.
Nyåret har gitt oss mange fine tirsdags opplevelser allerede, og flere kommer! Ordføreren trakk 37 medlemmer,
den 9. februar. Trolig rekord for et ”lukket” møte.
Oppmøtet, spesielt etter nyttår har vært imponerende,
og gir energi og inspirasjon til oss alle.
Sist tirsdag stilte 29 medlemmer opp til torskemiddag,
flott! Forøvrig en middag av høy kvalitet, med en nydelig
torsketunge til forrett.
Det jobbes også aktivt med å skaffe nye reflektanter, og
så langt har 3 personer deltatt på møter.
Selv om en fadder har hovedansvaret, er vi alle ”faddere”,
så ta godt vare på våre nye reflektanter fremover.
Jeg gleder meg til fortsettelsen utover våren og ønsker
dere alle en fortreffelig vinterferie.

Rotary hilsen fra Svein Otto

MÅNEDENS REFS OG BØNN.......
Etter at Ivar Jon´s eminente innlegg og krydder er bortfalt så ber jeg medlemmene "TRÅ TIL" med innlegg til
Månedsbrevet. Vi er jo 50 skriveføre medlemmer i HRK.
Det kan være seg korte historier, ordtak, vitser, vrøvl,
dikt, søte eller sure innlegg - noe og ergre seg over, noe og
diskutere - KORT SAGT, send inn folkens, slik at vi får et
SPENSTIGERE MÅNEDSBREV!!!

Med håpefull hilsen fra redaktøren

olav@limaco.no

FORNØYELIG REFERAT av Stig - 2. feb....
President Svein Otto ønsket velkommen med bl.a. "Nå
er det tirsdag nok en gang….". Han fikk også velfortjent applaus for sin opptreden på forrige ukes møte på Våle Prestegård, da han dro en sang sammen med de kvinnelige presidentene i Horten og Re Rotary klubber.
Torstein holdt en meget fornøyelig 3-minutter.
Som på mange andre kommer en 3-minutter gjerne litt overraskende. Han også oppdaget det da han leste dagens smsinnkalling. Men Torstein vet å rå seg, og han kom med et
dikt og en god historie, etter å ha tenkt også på både kommunesammenslåing og terrorisme!
Nå skal ikke jeg her gjenta verken diktet eller historien,
men diktet het "Den fagre Maridal". Historien inkluderte to
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haner i en høneflokk på ti, og de var to fordi den ene var en
"Rotarianer", dvs snill og grei og lurte ikke damene opp i stry?
Historien dreide seg om en Gucci-kledd BMW-kjørende
jappe-type, som via hi-tec utstyr klarte å telle nøyaktig antall sauer bonden hadde ute på jordet. Han "tippet" riktig,
og for det skulle han få med seg en sau hjem. Bonden likte
ikke det, så han utfordret jappe-fyren på at han kunne tippe
hvilket yrke han hadde. Han tippet "konsulent" som var riktig, og da skulle han få sauen tilbake. Denne "konsulenten"
ble litt forfjamset da bonden ba om å få tilbake bikkja si,
denne by-mannen var visst ikke helt stø på forskjellen mellom sauer og bikkjer. En velfortjent applaus til Torstein også.
Dagens hovedtema var Senkveld med Svein Otto og
Tobias. Her var forventningene store, men vi landet fort da
vi skjønte at her var det gjennomgang av "tørt" Rotary-stoff.
Svein Otto hadde vært på Distriktskonferanse i Arendal
og diskutert temaer som bl.a:
Medlemsutvikling - Omdømme - Ungdomsutveksling
I tillegg fikk vi vite at påtroppende DG ikke var påtroppende lenger allikevel, og at ny påtroppende er Erik Gran fra Tønsberg RK.
Ungdomsutveksling:
Tone som er ansvarlig for ungdomsutveksling trenger avløsning. Her er det bare å melde seg. Typer utveksling er:
Internasjonal utveksling av ungdommer på videregående.
Dette er for ungdommer i 2.trinn på videregående og koster
klubben ca 25.000 pr ungdom vi sender ut. Vi er pr nå med
og støtter Sem RK med kr 2.000 som har sendt ut to.
Ryla, et 1 ukes ledelseskurs for ungdom fra ca 18 – 20+.
Handicamp; for fysisk funksjonshemmede, de kan ha
med seg inntil 3 assistenter.
PR & Omdømme:
Klubbene oppfordres til å ta i bruk også sosiale medier, mye
for å komme i bedre kontakt med de unge (referenten skjønte
ikke den helt….). Men også viktig for bedre kommunikasjon
med egne medlemmer. Klubben vår planlegger å ha dette
som hovedtema på møtet 8. mars.
Medlemsutvikling:
Det siste året har distriktet (2290) mistet 13 medlemmer pr.
mnd. Målet for utgangen av dette Rotary-året (30.juni 2016)
er 1960 medlemmer, er pr nå 1864. Dette skjer selv om det
etter sigende utføres mye bra rekrutteringsarbeid.
Holmestrand har pr i dag 49 medlemmer. Målet for
dette Rotary året er 53. I tillegg har vi 6 reflektanter hvorav
3 har vært på møtene våre. Vi har ligget stabilt rundt 50
medlemmer siden midt på 90-tallet. Veldig bra.
Kommentarer fra salen:
Elin: Vi må slutte å være så ensidig fokusert på den negative trenden. Vi må også slutte å si at "vi er så gamle….".
Dette er selvforsterkende.
Ole Herman: Distriktet (2290) har lenge hatt for mye negativ fokus på medlemsutviklingen.
Vår klubb mener å være flink til å rekruttere riktige
personer som ikke slutter etter kort tid. Gjennomsnittlig alder
hos oss er 63 år nå, mot 57 i 1994.
Tobias overtok så stafettpinnen. Han er nå klar til å
"begynne å varme opp trøya til å overta". Tobias dro oss
igjennom et raskt gruppearbeid om "Mål for Holmestrand
Rotary Klubb", bygget på arbeidet og spørreundersøkelsen
Svein Otto kjørte i fjor.

Referent Stig K

Rotary International består av mer enn 1,2 mill medlemmer i 33 000 klubber i 200 land. RI ønsker at ingen distrikter skal ha mindre enn 50 klubber og 1.800 Rotarianere.
Det er ca. 530 distrikter på verdensbasis med gjennomsnittlig
60 klubber i hvert distrikt.
Norge er delt opp i seks Rotarydistrikter som hver ledes av en
Distriktsguvernør. Han representerer Rotary International.
Oversikt over våre distrikter i Norge:
Distrikt 2250: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane.
Distrikt 2260: Østfold, Akershus m/unntak av Asker/Bærum.
Distrikt 2275: Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,
Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.
Distrikt 2290: Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder.
Distrikt 2305: Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal.
Distrikt 2310: Oslo, Asker og Bærum og Buskerud.

Program MARS 2016
Tirsdag 01.

KOMITEMØTER / PEISMØTER
Komiteledere bestemmer møtested og innkaller.
Temaer ved Presidenten. Programforslag til
møtene for april, mai, juni er pålagt tema
HUSK å sende REFERAT og FREMMØTE
straks etter møtet til President, sekretær,
programsjef og webmaster

Tirsdag 08.

3-minutter ved Ulf Sundling
SOSIALE MEDIER - noe for Rotarianere ?
Hva med Facebook for Holmestrand RK
Tanker om dette ved Stig Kløvstedt
Ansvarlig
: Komminikasjonskomiteen v/Stig
Referent
: Marit Foss

Tirsdag 15.

FELLESMØTE med FORSVARSFORENINGEN
Tema: Presentasjon av HV-1, Oslofjord HV-distrikt
vedrørende territorielt ansvar i fred, krise og
krig. v/Børge Gamst, Overstløytnant/Sjef HV-1
Ansvarlig
: Forsvarsforeningen/Programkomm.
Referent
: Arne Fladby

Tirsdag 22.

MØTEFRI - Påskeuken

Tirsdag 29.

3-minutter ved Ingeborg Kalager Sølverud
REGELPRODUKSJON i Norge og EU
Rettsliggjøring av samfunnet
ved Arne Martin Huseby
Ansvarlig
: Komminikasjonskomiteen v/Jan
Referent
: Frode Ekeli

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

ROTARYSPRÅK og FORKORTELSER
CONVENTION: Årlig møte for Rotary International.
DG: Distriktsguvernør. PDG: Past distrikt guvernør.
GSE: Group Study Exchange. Gruppestudieutveksling for unge
mennesker fra yrkeslivet som IKKE er Rotary medlemmer.
MG: Matching Grant (tildeling av midler til godkjent prosjekt).
NORFO: Norsk Rotary Forum.
PHF: Paul Harris Fellow. Æresbevisning utdelt av klubb.
PETS: Presidents- Elect Training Seminar.
RI: Forkortelse for Rotary International.
RYLA: Rotary Youth Leadership Award (lederkurs for unge).
TRF: The Rotary Foundation (Rotarys fond).
YOUTH EXCHANGE: Rotarys ungdomsutvekslingsprogram.
YEO: Ansvarlig leder for ungdomsutveksling i klubb.

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 MARS
08.
14.
27.
28.

Ole Herman Nordby.............. 61
Erik Ekeli..............................83
Einar G Løken.......................63
Håkon Fæste.........................77

VI GRATULERER

ROTARYS UNGDOMSUTVEKSLING

UKE 12 - PÅSKEUKEN folkens...

Utveksling av ungdom i videregående skole i ett skoleår.
Klubb som sender ut ungdom skal motta ungdom samme år.

HUSK - det er ingen skam å snu eller grave
seg ned i tide, selv ikke for Rotarianere

KVALIFIKASJONER:
- Mellom 16-18 år ved utreise.
- Avsluttet 1. eller 2. klasse på videregående
- Være blant klassens beste tredjedel.
- Sosial og utadvendt.

ROTARY´s MOTTO: SERVICE
ABOVE
SELF

år
år
år
år

Månedsbrev MARS 2016 er sponset av:

REVISJON og
RÅDGIVNING
Ole Herman Nordby - tel 33 29 97 00
Dr. Graarudsplass 4 - Postboks 156, 3081 Holmestrand
e-mail: holmestrand@bdo.no
www.bdo.no

