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MÅEMBER - ungdoms
SEPT

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
August er over, og det er mange fine
soldager nå i overgangen til september.
Ole Johans begravelse fant sted i nydelig sommervær, og familien satte pris
på var deltakelse. Det ble sagt at Klyveepoken i Holmestrand nå antakelig er
over. Jeg sa noen minneord fra oss under samværet som fant sted i våre møtelokaler på hotellet.
Stig Atle sitt egoforedrag viser at vi
har kvalitetsrekruttering, og ikke minst hans jobbsituasjon
med blant annet dagens høyaktuelle problemstillinger rundt
multiresistente stafolykokkbakterier. Ellers i august var det
hyggelig at så mange ledsagere ble med til Morten Juvet, og
foredraget av nærings-sjef Inger Christensen hadde igjen
preg av fyrverkeri og fest. Vi ble utfordret på pepperkaketogbaking, det blir opplegg for det en dag i november på
Holmestrand VGS.
Vel møtt til hyggelige møter i september!

Rotary hilsen Tobias

En stillfaren hedersmann, og en
aktiv Rotarianer har gått bort.
Ole Johan Klyve døde 20. august
på Rikshospitalet bare 66 år gammel.
Ole Johan vokste opp i Parkveien
10 i Holmestrand, men var bosatt i
Larvik i senere år. Han var utdannet
sivilingeniør og var bygningsentreprenør og arbeidet for Veidekke til han
gikk av med pensjon for en tid tilbake.
Ole Johan hadde lang fartstid i Holmestrand Rotary Klubb. Han ble medlem allerede i 1982, og var klubbens
president i 2002-2003. Ole Johan vil
bli savnet som venn og Rotarianer, og
vi lyser fred over Ole Johans minne.
På vegne av medlemmene i Holmestrand Rotary Klubb (Olav)

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

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

50 medlemmer + 1 æresmedlem + 1 reflektant
er dagens status i Holmestrand Rotary Klubb
men nå med 4 kvinner hvor Heidi Hammervik er vårt yngste
medlem med sine 46 unge år. Johan Svele (æresmedlem)
85 år er vår eldste og aktiv med på møtene.
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GJENNOMSNITTALDEREN pr. september 2016 er
63,94 år (63,65) Tallene i parentes er fjorårets tall.

Vi er ikke helt ferdige med fjoråret - for vi
har jo glemt å SKRYTE litt av......
Programkomiteen v/Jon Petter som leverte varene hele veien,
Kommunikasjonskomiteen v/Jan fikk på plass ny ÆresNysgjerrig pris - Medlemskomiteen v/Marit jobbet iherdig med
nye reflektanter og liste over kandidater, Servicekomiteen v/
Per Halvor fikk TRF midler til Nsimbi prosjektet, og sist men
ikke minst, vår iherdige Møte- og Kameratskapskomite v/
Hans Johan har virkelig fått det til å svinge ved våre sosiale
arrangementer! Alt dette styrt med stø hånd av Svein Otto.
Dette hadde ikke vært mulig uten DEG som aktivt stiller
opp på møtene, bedriftsbesøk og festkvelder.
Flott jobbet alle sammen

LITT FRA MØTENE I AUGUST.....
Tirsdag 2.august fikk vi bekreftet av Erik at en 3-min
skal være en 3-minutter, og ikke mer. Grunnen, ja den er at
Erik ikke kunne fortelle det han skulle si på så kort tilmålt
tid som en 3-minutter. Erik og Sofie kommer sterkt tilbake
på møtet tirsdag 13. Erik med UR-EGO, og Sofie om hvorfor
Rotary Summer Camps er et flott tiltak for våre ungdommer.
Tirsdag 9.august introduserte Tor, ny reflektant fra Hof
- Keith Eikenes. En ungdom (40 år) i Rotary sammenheng
med spennende bakgrunn blant annet fra Forsvarsdepartementet og ambassaden i Washington.
3-minutter av Arne Fladby var om engelsk forfatter,
Patrick O’Brian, som Arne anbefalte varmt. Han er mest
kjent for en serie på 20 marinehistoriske romaner fra
Napoleonkrigene.
Så presenterte vår president Tobias seg. Han fortalte om
slektens historie fra 1915 med utgangspunkt i Mortens
Müllers gate 5. Tobias overtok huset i 1997 og har stått for
omfattende renovering. Oppvekst i Lier, sjøspeider, mye seiling
sammen med Marit, god på snekring og SAGBRUK, bygging
av flere hus, familieliv med 7 barnebarn. Utdannelse på NTH
bygg, arbeid i oljerelaterte bedrifter som Pusnes, Saga, Aker
og noen svinger innom IT og NoaH. Vi har fått en president
dere, som kan og vet mye, avslappet, lar seg ikke lett stresse.

Tirsdag 16.august besøkte vi Morten Juvet på Marienborg.

Program SEPTEMBER 2016
Tirsdag 06.

BESØK på REIDVINTUNET - opplev historie,
kultur og Kåre Holts dikterstue.
Ta med FELLEN eller en venn.
Referent

Tirsdag 13.

3-minutter ved Håkon Fæste
UR-EGO ved Erik Ekeli, og så kommer
Sofie Ekeli Klingan og forteller om sitt
OPPHOLD I ROMANIA som norsk deltaker
i Rotarys Summer Camps program
Referent

Tirsdag 20.

: Jan-Arne Rønningen

BEDRIFTSBESØK på Bergene Holm,
Haslestad Bruk NB! Oppmøte i Hof 1845
Referent

Tirsdag 27.

: Hans Anders Rygh

: Elin Røed

PEISMØTER - KOMITÉMØTER
Komiteformenn bestemmer møtested og innkaller. Møtetema kommer fra presidenten.
HUSK referat og fremmøte til president,
sekretær, Webmaster (mailadr. nedenfor).

Juvet, som er innfødt holmestranding har sin utdannelse
fra Kunstskolen og Studieatelieret i Trondheim og Statens
Kunstakademi i Oslo. Han har hatt utstillinger i Norge og
utland med sine spesielle bilder, lett surrealistiske dyre- og
naturmotiver i sterke farger som beveger seg i grenseland
mellom fantasi og virkelighet. Sammen med sin kone, tekstilkunstner Dorthe Herup, driver de to gårder med 150 dåhjort,
sau av Muflon rasen, vaktler og noen perlehøns.
Nå jobber Morten med en serie om hvorfor så mange kjente
artister synger om kaniner? Bl.a. Elvis. Bildene, de må sees!
Tirsdag 23.august. Etter intro
av Stig, var det næringssjef, utvikler, Holmestrandsentusiast
Inger Christensen sin tur til å
fortelle oss om at byen med sin
nye stasjonshall og heis, snart
er en forstad til Oslo - overbevist
ble vi. Ja, "førr ei dame". Lang
fartstid med næringsutvikling,
det har hun (Tor repliserte at
hun var savnet i Egersund som
hun forlot for en tid tilbake).
Nå har hun mål om å lage verdens lengste pepperkaketog, og
det folkens, er her HRK kommer
inn. Vi skal være med å "kna
deig" en dag i november på Holmestrand videregående skole hos Heidi, så her er det bare å
legge seg i hardtrening.
Tirsdag 30.august, holdt Marit en 3-min om hvor sårbart
livet er. Om hvor lite vi vet fremover, om snøkrystaller hvor
ingen er like, som oss mennesker.
Stig Atle sitt EGO-foredrag vitnet om at her
har vi mye å bygge på fremover. En ekte
Sogning - utflyttet, men fortsatt med en ekte
"dialekt" som gjør at vi østinger må skjerpe
oss litt for å henge med. Kjent fra før som
politiker og bystyrerepresentant. Gift med
samme Ågot i 25 år, og tre flotte barn.
Det var skikkelig engasjerende å følge Stig Atle sin karriere,
fra veterinær, til mange år innen jobb i Mattilsynet, og som
han selv uttrykte det: fra JORD og FJORD til BORD.
Kan tenke meg at programsjefen vil mase om flere foredrag
av Stig Atle. For er det noe som fenger oss alle så er det
tema rundt dyrehelse, mat, mathelse, og utløpsdato.
Gå IKKE glipp av fortsettelsen. Starten var en tier.

Ansvarlig for September programmene:
Kommunikasjonskomiteen ved Jan Sollid
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.
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 SEPTEMBER
01.
07.
12.
18.
23.
25.

Øistein B Larsen................... 68 år
Tom Johansen...................... 60 år
Toralf Cock........................... 73 år
Per Halvor Rønningen........... 55 år
Martin Westbye..................... 64 år
Torstein Sagen...................... 76 år

VI GRATULERER
Det er følsomt og trist i disse dager
når vi har mistet en god venn, men
jeg tar sjansen på å sitere
Woody Allen.....
Jeg frykter ikke døden. Jeg ønsker
bare ikke å være til stede når det skjer
Månedsbrev August 2016 er sponset av:

