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MÅBER - yrkestjenes
OKTO

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
For en septembersommer! Det har
bare vært fantastisk! Over 18 grader i
vannet midt i september slår mang en
julidag.
Marit og jeg hadde en fin seiltur
nedover østfoldsiden i helgen med behagelig spinnakerseilas hjem på søndagen.
Mange andre båter er fortsatt å se på fjorden, og det var stort innrykk til Holmestrand av gjestende båter for å være med
på HUK sin oktoberfestival.
Innimellom alle våre hyggelige møter og utflukter i september har vi også tatt farvel med Knut
Aven. Jeg sa noen minneord fra oss under samværet som
fant sted i våre møtelokaler på hotellet. Det var en fin opplevelse å være med på dette minnesamværet som Knut selv
hadde satt tydelige rammer for.
Jeg var på distriktskonferansen i Larvik andre helgen
i september, med tema "Horisont". Dette er et bra arrangement, også velegnet til å ta med partnere. Kan anbefales!
Mange gode foredrag, og igjen er det å lytte til de ungdommene vi sender ut og mottar, som er mest imponerende og
inspirerende. Vårt klare mål er at vi skal sende ut ungdommer fra vår klubb også - søknadsfrist 1. november! Se også
informasjonen jeg sendte til alle før peismøtet.
På TRF-kurset i Tønsberg denne uken hadde vi en fremtredende rolle; Øistein demonstrerte for alle deltakerne
hvordan søknads- og rapportskjema til fondet skal fylles ut.
Arrangøren spurte oss, som en de få klubbene som hadde
fylt ut alle skjemaer korrekt, om vi kunne gjøre det. Med
Øisteins solide skjemaveldebakgrunn fra landbruksforvaltningen gikk dette som en lek!
Vel møtt til hyggelige møter i oktober, der vi blant annet
skal treffe guvernøren sammen med Horten Rotary den 11.

God høst fra Tobias

Så kom den triste beskjeden.
Vårt kjære medlem Knut Aven døde
etter lengre tids sykdom den 4. september, 68 år gammel.
Knut ble medlem av Holmestrand
Rotary Klubb i 2012. Han var trofast og
pliktoppfyllende, og bidro på beste måte
til klubbens utvikling gjennom sine siste
år, som var preget av alvorlig sykdom.
Knut var alltid interessert i sine medmenneskers ve og vel, og satte aldri seg selv i sentrum. Hans
bidrag var alltid reflekterte og balanserte, og avdekket en
kunnskapsrik person som var oppriktig interessert.
Vi vil savne Knut´s lune væremåte i klubben vår, hans
trofaste tilstedeværelse og vennlige vesen. Vi deler familiens
og vennenes sorg over tapet av et godt menneske, og vi vil
minnes Knuts vennskap i ærbødighet.
På vegne av medlemmene i Holmestrand Rotary Klubb (Olav)

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

RI president
John Germ med
ektefelle Judy

Rotary Internationals President 2016 - 2017
John F Germ 77 år, amerikaner, har hatt værvet som
visepresident, og sittet i styret for The Rotary Foundation.
Germ ble medlem av Rotary Club of Chattanooga, allerede i 1976. I 90 årene var han distriktguvernør, og Mr.
Chattanooga på alles lepper.
Han tok sin utdannelse på University of Tennessee, og
finansierte dette ved å jobbe i en maskinforretning, og servere på kafeteria. Etter studiene bar det rett inn i U.S. Air
Force hvor han ble kaptein, så navigatør på en 50-tonns
Douglas C-124 som fløy militære tropper og tanks til Vietnam.
Germ brenner for Polio saken som Rotary har jobbet
med i en årrekke for å utrydde. Fortsatt var det 74 tilfeller
siste år, (alle i Pakistan og Afghanistan). Dette skal vi klare
sier Germ, og sta som han er, "I dont give up easily" he says.
RI´s nye president ser det statiske medlemskapet som
en stor utfordring. I følge Germ ligger feilen hos Rotary´s
nåværende medlemmer. Han sier - jeg anser virkelig at et
av våre hovedproblem er at vi ikke ber tilstrekkelig mange
mennesker om å bli medlemmer. HVORFOR? Jo, for at vi
er redde at de skal takke nei. Vi må komme over dette - gå
ut og skaff nye medlemmer som vi kan være stolte over.
Anbefal de for medlemskomiteen og klubbens styre, la de
komme inn som reflektanter på møtene, ta vare på de, og
sørg for at de vil trives i klubbmiljøet.
CELEBRATE WITH US IN ATLANTA, Georgia USA sier
Germ. Dette blir den største Rotary Convention i historien.
Planlegg turen nå og registrer på riconvention.org
John F Germ har valgt ordene: ROTARY SERVING
HUMANITY i sin presidentperiode 2016 - 2017.

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

NYTT fra ROTARY
INTERNATIONAL
RI tenker i nye baner og gir klubbene mer
muligheter til å bestemme selv. Her er
noen av forslagene til mer FLEKSIBILITET
i klubbenes organisering og drift.
✔ Klubbvedtekter. Her åpnes det nå for
hver enkelt klubb å beslutte avvik:
✔ Møtefrekvens (men minimum 2 møter pr måned)
✔ Veksle mellom online møter og standard møteform
✔ Muligheter for å variere møtedag og tid

Program OKTOBER 2016
Tirsdag 04.

EGOFOREDRAG ved Heidi Hammervik
Litt om seg selv, en del om Holmestrand videregående skole.
Problemstillinger i forbindelse med skole. Så en uformell
quiz ved hjelp av mobiltelefon med nettilgang, der svarene
kommer fortløpende på Heidi´s PC som vises på lerretet.
Vinneren av konkurransen får denne kveldens VINFLASKE.
Ta med mobiltelefon - 2 og 2 kan spille sammen også, så
det gjør ikke noe om ikke alle har med seg telefonen.

✔ Krav om minimum fremmøte opp til hver klubb
✔ Fremmøte. Ikke krav om rapportering
✔ Krav om LEDERROLLE for medlemsskap strykes og
erstattes av: God karakter, lederegenskaper. Godt rykte
innenfor sitt forretningsområde, yrke og proffesjon.
ANDRE RESOLUSJONER
✔ Utryddelse av Polio skal fortsatt ha høyeste prioritet.
Det skal ikke igangsettes noe omfattende prosjekt før det er
bekreftet at all polio på verdensbasis er utryddet.

3-minutter ved Tore Hansen

Referent
Tirsdag 11.

BESØK AV DISTRIKTSGUVERNØR
Fellesaften med Horten Rotary Klubb.
Spiseaften. Påmelding grunnet bespisning.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 18.

✔ Alle klubber skal i 2016/17 markere TRF’s 100 årsjubileum

.....Rotary´s mange tilbud til ungdom?
✔ ETT-ÅRS UTVEKSLING
Et utvekslingsprogram for ungdom mellom 16 og 18 år i
videregående skole.
Du får venner fra hele verden og blir kjent med en annen
kultur. Det gir anledning til å lære nytt språk, gå på skole i
et annet land, dra på rundreiser med andre utvekslingsstudenter og oppleve verden! Vi utveksler med land i alle
verdensdeler. Søknadsfrist 1. november. Kontakt info:
Tone Kolbenstvedt 926 43 083, e-email: tonko@online.no
✔ CAMPS
Rotary arrangerer hvert år 70-90 sommerleirer for ungdom.
Her kan ungdommer fra alle verdenshjørner møtes på f.eks
seilcamp i Middelhavet, villmarkscamp i i de kanadiske skoger, sykkelcamp på Taiwan, klatrecamp i Alpene, musikkcamp i Italia osv. Alder mellom 15-25 år, og som oftest en
deltaker fra hver nasjon. De fleste leirene er 2 uker og kostnader er reise pluss litt til. Kontakt og info:
Tone Kolbenstvedt tlf. 926 43 083, E-mail: tonko@online.no
✔ RYLA
Rotary Youth Leadership Award er et lederutviklingskurs
for ungdom fra 18-25. Målsettingen med RYLA er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen
næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. Programmet arrangeres hvert år i februar/mars og har spesielt fokus på
etikk og lederskap. Kontakt og info: Thor Asbjørn Andersen
telefon 911 08 231 eller E-mail: thor.a.andersen@sfjbb.net
✔ GEORGIASTIPENDIET - GRSP- GEORGIA ROTARY
STUDENT PROGRAM
”Bringing nations together since 1946” Alder: 18-24 år.
Opptil 90 studenter fra hele verden. 1 studieår, og omfatter
de fleste fagområder. Bo, leve og studiekostnader dekkes av
Rotarianere i staten Georgia, som også er vertskap.
Du bor i studenthjem, men har en egen vertsfamilie.
For info kontakt: Tone Kolbenstvedt, tlf. 926 43 083, E-mail:
tonko@online.no

Tirsdag 25.

: Medlemskomiteen v/Marit
: Otto Lagarhus

3-minutter ved Hans Petter Harestad
BONDENS NÆRINGSAREALER
Elin Røed forteller, og dette bør du få med deg :-)
Referent

ROTARY GIR UNGE MENNESKER MULIGHETER

: Timmy Breen Nilsen

: Øistein B Larsen

ERFARINGER fra JORDAN og IRAK
i perioden 2009 - 2013 ved
Ambassadør PETTER ØLBERG
Referent

: Helge Kristensen

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 OKTOBER
10. Ulf Sundling..........................72 år
23. Stig Kløvstedt........................63 år
30. Otto Lagarhus....................... 71 år

VI GRATULERER
STÅR DU STILLE BLIR DU SKUTT
I fremtiden er det ikke de store som
spiser de små, det er de raske som
spiser de trege",
sier Hans Geelmuyden.
Månedsbrev Oktober 2016 er sponset av:

Rotary er en verdensomspennende yrkesbasert
organisasjon som samler samfunnsengasjerte
personer. Vi utveksler erfaringer og ideer, og
gjør en innsats for å gagne andre både lokalt,
nasjonalt og internasjonalt.

ESPEN ANDRESEN A.S
AUT. ELEKTROENTREPRENØR
Ekornstien 10 - 3089 Holmestrand
telefon 905 19 361
e-post: info@e-andresen-as.no

