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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Med oktober kom høsten, dog uten den
store kulda foreløpig.
Denne måneden hadde vi fellesmøte
med Horten Rotary Klubb. Guvernør Sigurd Arbo Høeg og assisterende guvernør (AG) Berit Reppesgård hadde en fin
orientering og klarte på en interessant
måte å fortelle om spennet i hva Rotary
har å by på og hva Rotary gjør. Guvernørens formøte med vårt styre ble holdt
i en god og uformell tone, der hovedbudskapet var hva distriktet kunne gjøre for oss, samt om
vi hadde noen gode tips og ideer som de kunne ta med seg
til andre klubber.
November måned vil bli preget av det det store bruddet.
Det er hva jernbanefolket kaller stoppen som skal koble
tunellen til eksisterende spor i begge ender. Mer enn 100
års jernbanehistorie i Holmestrand er over, og en ny æra for
byen vil starte. Vi skal bidra til markeringen med å bygge
pepperkaketogvogner, og jeg forventer at gode ideer til Rotarymerking av toget vil komme under vår fårikålaften!
Vi skal velge en ungdom som får reise ut ett år på
ungdomsutsveksling for skoleåret 2017/18, og vi skal samtidig forberede oss på å ta imot en student fra utvekslingslandet året etter. Dette vil prege klubben spesielt det året vi
skal motta, og da er det godt at vi også får påfyll at reflektanter som forhåpentligvis vil bli medlem av klubben vår.
Jeg ser fram til hyggelige og interessante møter med
dere i november.

Fortsatt god høst fra Tobias

PERMISJON! Terje Karlsen blir nok ikke så ofte å se på
møtene i ett års tid fremover. Terje har søkt, og er innvilget
permisjon fram til oktober 2017.
Terje er en aktiv Rotarianer som har nedlagt mye arbeide i
klubben. Stått på i sin presidentperiode, tatt mange tak med
utvekslingsstudenter, og bidratt som værtsfamilie flere ganger.
Vi skal ikke se bort fra at han stikker innom en og annen
tirsdag under permisjonstiden når det byr seg en anledning.

UNGDOMSUTVEKSLING.....
Vi er inne i en god "drive" når det gjelder og velge ut og få
på plass en god kandidat for utsendelse.
Heidi, Frode og undertegnede har hatt en diskusjon og kommet fram til et sett med kriterier som vi ønsker skal være
kjent før vi ser på søknadene. Noen av kriteriene kan være
litt vanskelige å måle, men vi mener likevel at de er høyst
relevante å ta med i utvelgelsen. De foreslåtte kriteriene er:
✔ Meget motivert for å reise ut
✔ Familie eller bekjente som er villig til å ta imot en
utvekslingsstudent påfølgende år
✔ Ansvarsbevisst og moden for alder
✔ Vennlig og høflig adferd
✔ Nysgjerrig og tolerant
✔ Utadvendt, positiv og godt humør
✔ Lærevillig og tilpasningsdyktig.

Tobias (president)

CHARLOTT og ROTARACT.....
På møtet 25. OKTOBER hadde vi besøk at Charlott som er
datter av Tom Johansen. Hun er med i en nystartet
ROTARACT klubb, noe som til nå har vært mangelvare i
vårt Rotary distrikt, og derfor gledelig at de har fått til.
Charlott har sendt inn følgende rapport om dette:
ROTARACT er Rotarys ungdomsorganisasjon rettet mot
unge i alderen 18-30 år og fokuserer på utvikling av unge
voksne som ledere i sine lokalsamfunn og arbeidsplasser.
I september fikk Holmestrand og resten av distrikt 2290
sin egen Rotaract klubb med navnet Rotaract Sør-Øst.
Under møtet 17. September ble klubben stiftet under
oppsyn av distrikt guvernør Sigurd Arbo-Høeg, RYLA leder
Thor Andersen og Sandefjord president Terje Barstad.
Klubben blir i e-format, og interesserte kan melde sin
interesse via facebook gruppen 'Rotaract i distrikt 2290'.

Hilsen
Charlott

AKTUELLE SAKER - DISKUSJON.....
Krav om minimun fremmøte: er nå opp til hver klubb.
Kan 25% kunne være tilstrekkelig som minstekrav ?
Fremmøteregistrering: Ikke krav om rapportering, men at
antall møtedeltagere registreres ?
Nsimbi prosjektet: Enstemmig tilslutning til fortsettelse av
Nsimbi prosjektet ?
RYLA: Medlemmene oppfordres til å fremme kandidater til
Ryla. Et meget bra opplegg for unge med lederegenskaper.
HRK har hatt flere deltakere på RYLA de siste årene. Alle
med positiv opplevelse og nytte for unge med lederevner.
Start letingen etter gode kandidater allerede!

KOM MED INNSPILL TIL MÅNEDSBREVET.....
Si din mening - Kom med forslag - Kritiske eller Positive.
La ikke redaktøren GÅ TOM!

AKTIVE OKTOBER MØTER........
4. oktober var Tom Johansen "stand-in" i presidentens fravær. Det gikk utrolig bra :-)

Program NOVEMBER 2016
Tirsdag 01.

Tore Hansen i sin 3-minutter, reflekterte rundt at barna
har flyttet ut, og "mor" og har blitt boende alene i huset. En
utfordring som mange av oss har opplevd!
Så var det Heidi Hammervik sin tur, rektor ved Holmestrand
videregående skole med sitt EGO - foredrag. Interessant,
opplysende og morsomt hvor vi fikk vi et innblikk av en person som brant for skole og unge mennesker i utdanningsfasen. Hun penset også innom utfordringer som dagens skoler
har i dag; f.eks. ungdom som av forskjellige grunner ikke
gjennomfører skoleløpet, tolkningen av fraværsordningen,
yrkesfaglig utdanningsprogram m.m.
Hun avsluttet med en uformell og morsom quiz som gjorde
stor lykke. Premien var kveldens vinflaske.
11. oktober var det medlemskomiteen ved Marit Foss som
arrangerte fellesmøte med Horten Rotary Klubb, besøk av
distriktsguvernør Sigurd Arbo Høeg og assisterende guvernør Berit Reppesgård.
Otto Lagarhus, referent på kveldens møte, har laget et interessant og morsomt referat fra denne kvelden. Det ligger
ute på vår hjemmeside, og det kan nevnes stikkord som:
Guvernør Sigurd årskonferanse i Seoul, Korea, med utrolige 50.000 delegater samlet. Sykkelløp via "bird-watching",
fredsmarsj, antique automobiles, flying, educators, doll
lovers, convention goers, arbeidet med å eliminere polio,
guvernørskolen i San Diego - altså litt av hvert.
Møtet ble avsluttet med en vellykket fiskesuppe-middag i
hotellets restaurant.
18. oktober, hadde som Øistein skriver i sitt referat, 32
årvåkne medlemmer møtt opp for å høre presidenten ønske
velkommen og tenne et lys i høstmørket :-)
Hans Petter fortalte i sin 3-minutter om aksjonen "Tenning
av varder" for å sette søkelys på manglende bevilgninger til
Forsvaret. Mer enn 100 varder var blitt tent over hele landet
for å skape oppmerksomhet rundt forsvarssaken.
Så var det Bondens Næringsarealer og Elin Røeds orientering om verdien av våre landbruksarealer. En interessant
innføring av ulike beregningsmåter for verdifastsettelse av
landbruksarealer. Jorda i Vestfold er verdifull - ca 20 % av
landets kornproduksjon skjer i vårt fylke. I tillegg har vi en
stor produksjon av grønnsaker, frukt og bær.
25. oktober introduserte Kaj vår gjest og foredragsholder,
ambassadør Petter Ølberg, nå for tiden i utenrikstjenesten
med virke innen næringssaker.
Der gikk du, kjære medlem som ikke hadde anledning til å
delta denne kvelden, glipp av et meget interessant og humørfylt foredrag av en Petter Ølberg med mye viten utenriks.
Det begynte med monarkiet Jordan med en konge som styrer, men som igjen styres av stammekulturen. Et lite ørkenland med 6 mill. innbyggere, inneklemt mellom Israel, Syria, Iraq og Saudi Arabia. Jordan er beduinfolk som tar i
mot mange flyktninger. Mange fra palestina, Iraq og nå en
million fra Syria. De klarer å håndtere det med hjelp fra
verdenssamfunnet.
Abdullah II, kongen av Jordan er en sann norgesvenn og
har kjørt Oslo - Bergen (hele veien rundt kysten) på en Harley
Davidson. For så året etter å kjøre Bergen - Trondheim hvor
kongen koste seg med kaffe og svele på fergene. "Guess who
is King of the Road".

ROTARY INTERNATIONAL pr. 30/9-2016
hadde 1.227.217 medlemmer,
og DU er en av dem!

TORP FLYPLASS - NÅTID og FREMTID!
ved Gisle Skansen, adm.dir på Torp
Referent

Tirsdag 08.

: Jon Petter

Vi får BESØK av SANDE ROTARY KLUBB
Fellesaften der formålet er å bli BEDRE KJENT
med klubbene og hverandre
Ansvarlig
Referent

: Programkomiteen v/Stig Kløvstedt
: Tom Johansen

Tirsdag 15.

SOSIAL AFTEN PÅ ØDEGÅRDBUA med
FÅRIKÅL "full evening dinner og skrønekveld".
TEMA: Hvordan pynte PEPPERKAKETOGET
"Rotary Style"
PÅMELDING til fårikålaften i god tid til:
hansjohan@kjolsrod.no
Referent
: Øistein B Larsen

Tirsdag 22.

FELLESMØTE med Forsvarsforeningen
Oberstløytnant Janne-Pekka Sarpoma,
Forsvarsattache ved Finske ambassaden i
Oslo holder foredrag på engelsk.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 29.

: Programkomiteen
: Ole Bernhard Høgestøl

PEPPERKAKEBAKING på Holmestrand
Videregående Skole. Skolen baker på forhånd,
vi skal montere TOGET "Rotary Style"
Ansvarlig : Heidi Hammervik stiller lokaler
på videregående og ordner det som trengs
Referent

: Arne Martin Huseby

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller
3-min MÅ SELV sørge for stedfortreder ved fravær.
President 2016-2017
Mob 982 13 632

Tobias Brodtkorb
tobiasbro@h-nett.no

Sekretær
Mob 982 07 897

Tom Johansen
tom.johansen@siemens.com

Programsjef
Mob 959 98 831

Stig Kløvstedt
stig.klovstedt@gmail.com

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 NOVEMBER
01.
01.
02.
04.
07.

Tore Hansen......................... 48
Lars Tveito............................ 61
Heidi Hammervik.................. 46
Olav Georg Dalseth............... 73
Hans-Arne Risnes................. 59
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VI GRATULERER
Månedsbrev November 2016 er sponset av:
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SPENNENDE PLANER FOR SENTRUM
www.holmestrandutvikling.no

