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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Våren er i anmars, og vårjevndøgn er
passert. Sist helg var det oppunder 20
grader i solveggen og våronn i hagen ble
tidvis utført i T-skjorte. Herlig!
Mange av oss nordmenn tiltrekkes
imidlertid av kontraster, og vi er av dem.
Fjellpåske blir det, og det er sannsynligvis nok snø til fine skiturer.

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

Visste du dette om Rotary..........
✔ The Rotary Foundation har som formål å oppnå internasjonal forståelse og fred gjennom internasjonal veldedighet og utdanningsprogrammer
✔ Fondet er en separat organisasjon ved siden av Rotary
International, med eget styre
✔ Det ble stiftet i 1917 etter initiativ ac Arch Klumph
✔ Det er i dag et av verdens største fond
✔ Det deler årlig ut rundt 500 millioner norske kroner til
humanitære formål og utdanningsprogrammer

Verena Schjerven skal reise på utveksling til Florida neste år, og er meget
glad for det. Vi får Adriana Jane Benefield fra Inverness i
Florida på utveksling til oss, og skoleplass er allerede i orden
på Holmestrand Vgs takket være rektor Heidi. Foreldrene
til Verena skal være første vertsfamilie, og vi trenger 2 til.

✔ Det har fast plass som observatør i FN

Verena og bestefar Svein Otto er på distriktsamling nå
denne helgen 1. april for både å forberede utreisen til Verena
samt vårt mottak av Adriana. Det skal bli morsomt og spennende med planlegging av Adriana sitt opphold hos oss, som
helt sikkert vil gi oss alle gode og minnerike opplevelser.

FRISKT fra medlemsmøtet 14. mars....

Mars var nok en måned med godt og variert program
med bra oppmøte. Det inspirerer, og IP (Incoming President)
Toralf kom tilbake fra treningsleir full av energi og mange
inntrykk som lover godt for hans presidentperiode. Reflektantene trives, og det kan godt være at noen fler vil dukke
opp i nær framtid. Vi planlegger felles opptak av nye medlemmer ved presidentskiftet i slutten av juni.
Vi sees, april er bra!

Rotaryhilsen fra Tobias

KRONERULLING for vår utvekslingsstudent ?
Jeg har selv hatt utvekslingsstudent hjemme, og for at
Adriana skal få et best mulig og innholdsrikt opphold foreslår undertegnede etter modell fra 1998, at vi tar en kronerulling for å dekke ekstra utgifter. Det kan være seg ekstra
reisepenger, kino, konserter, plass på treningsstudio eller
andre sosiale ting hun ønsker å være med på.
Værtsfamiliene som har andre og større kostnader skal
ikke omfattes av kronerullingen.
Om det er interesse for dette, eller hvordan det skal foregå
kan vi i såfall diskutere på et klubbmøte hvor alle kan si sin
mening. Tror det vil kunne fylle en hel møtekveld å ha en
Work Shop - diskutere, komme med forslag til aktiviteter for
Adriana.
Et tankespinn for bearbeidning eller nedleggelse, av Olav GD

✔ Vår klubb har i årenes løp bidratt med mellom 300.000
til 400.000 kroner.

NÅ VET DU DET.....

Helge Kristensen åpnet med en utvidet 3-minutter og
fortalte om sin fortid som Byggmester, og starten som snekker. Med 6-7 ansatte har Helge bygget 40-50 eneboliger, og
han var formann i håndtverkerforeningen i 18 år.
Så var det tid for provoserende innlegg med vår ortopediske kirurg Amund Rudlang, om diverse temaer sett fra
hans ståsted. Amund startet opp et glitrende foredrag etter
formaninger fra president Tobias om å ta hensyn til den
aldrende forsamlingen, og være tydelig med god diksjon, ha
blikkontakt med forsamlingen og ta noen pauser underveis.
Amund lanserte begrepet Statistikk, og nevnte at hver
normann står for 60.000 kr/år i helseutgifter. Men sammenlignet med inntekt, og hva man får igjen for pengene, så er
det ikke så mye. Hvorfor koster bilbladet Classic Cars 165
kroner i Sverige, og det samme bladet 216 kroner i Norge?
Antagelig er utbyttet av dette bladet bedre i Norge enn i Sverige.
Vi har nå 4 helseforetak her i landet. Vi står for tilsammen
hele 360.000 UAVHENTEDE resepter i vårt landsomfattende
reseptregister.
Køene er flyttet fra utsiden av sykehuset til innsiden.
Dermed er pasientrettigheten oppfylt. Det brukes enorme
summer på sykehusbygg og administrasjon, og mindre til
helseproduksjon.
Slår man sammen alle pasientene hvert helseforetak hevder å ha i sitt nedslagsfelt, så blir det ca 16 mill pasienter.
Det tilsvarer også det vi egentlig har byråkrati og administrasjon til å dekke.
Amund langet ut mot kommunale og statlige foretak,
styrer og ledere, korrupsjon og samrøre som den dag i dag
gjennomsyrer samfunnet til tross for mange statlige og kommunale reformer. Presset havner likevel på arbeideren som
må til for å kunne yte tjenester i samfunnet.
Avslutningsvis kastet Amund ut stikkordet kommunesammenslåing, og dermed ble det en frisk debatt om den
nye kommunens navn.
Referent: Per Halvor Rønningen

NOSTALGI fra 1998/99....
Slik lød det den gangen når vi
skrev om Marie Sølverud i
månedsbrevet for oktober 1998.
Det er med stolthet og glede
vi erfarer at Marie Sølverud (datter av vårt Rotarymedlem Ingeborg
Kalager Sølverud og vårt tidligere
medlem, avdøde Mathias Sølverud)
er tildelt et Georgia Stipend for
studieåret 1998/99.
Georgia Stipendiet som er innstiftet av Rotary Klubbene i USA
distriktene 690, 691 og 692, omfatter 1-ett års studie ved college,
eller Universitetet i staten Georgia.
Stipendiet har eksistert siden 1946, og de 60 studieplassene som stilles til rådighet kan søkes av studenter fra hele
verden. Kriteriene for å komme i betraktning er - foruten særs
gode skoleresultater, at man har et utadvendt vesen og kan
representere sitt land på en positiv måte. Dette siste må Rotaryklubben på søkerens hjemsted bekrefte. Med vårt kjennskap til Marie, som tidligere utvekslingskandidat, var det ved
denne anledning en glede å gi henne vår beste anbefaling.
I de siste årene (før 1998) har Norge fått inn 4 til 5 studenter hvert år. Derfor er det å "erobre" en slik studieplass
en bragd det står respekt av! Vi gratulerer!
Dette skrev Erik Ekeli i oktober 1998.

DET ER MULIGHETER med Rotary, og hvis
noen av våre medlemmer vet om kandidater i denne kategorien så er Georgia Stipendet fortsatt i dag en mulighet for
unge motiverte norske studenter.
ROTARY INFO om MEDLEMSKAP....
Medlemskap i en Rotary klubb oppnås bare gjennom innbydelse. Det er med andre ord ikke mulig å melde seg inn i
en Rotaryklubb. Bakgrunnen for dette er at Rotary skal utgjøre et speilbilde av det lokalsamfunnet den har sin rot i.
For å oppnå dette søker klubbene å rekruttere personer med
et bredt tverrsnitt av den virksomhet som foregår innen klubbens område som i dag er Holmestrand og Hof. Tidligere
var også Våle med, men Re har nå sin egen Rotary klubb.

Det er opp til den enkelte medlem av
Holmestrand Rotary Klubb å tenke ut personer blant de du
kjenner som kan bli reflektanter. Det er viktig for klubben
at vi klarer å opprettholde "nivået" og kvaliteten. Det gjøres
ved at den enkelte Rotarianer sender inn forslag på kandidater til medlemskomiteen som vil sørge for å ta dette videre. Forslagene bør inneholde navn, alder, yrke og bosted.
VIKTIG! Kandidaten skal ikke forespørres om medlemskap før hun/han er godkjent av styret i HRK.

Program APRIL 2017
ansvarlig: Møte & Kameratskap ved Hans Johan Kjølsrød

Tirsdag 04.

UTENRIKSTJENESTEN Ivaretakelsen av norske interesser.
Ved Ambassadør Jørg Willy Bronebakk
Ta med din partner eller venn til dette møtet
Ansvarlig
Referent

: Jan-Arne Rønningen
: Ingeborg Kalager Sølverud

Tirsdag 11.

MØTEFRI - PÅSKEUKEN

Tirsdag 18.

UTFORDRINGER I ANLEGGSBRANSJEN
ved informasjonssjef Siri Ulvin
fra Maskinentreprenørenes Forbund MEF
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 25.

: Hans Johan Kjølsrød
: Ulf Sundling

DEN KALDE KRIGEN - og VESTFOLD
ved Erlend Larsen, tidligere ordfører i Stokke
og medforfatter av boka
"Den kalde krigen - og Vestfold 1948-1991"
som kom ut rett før jul 2016. Boka tar for seg
bakgrunnen for den kalde krigen, hvordan den
påvirket samfunnet og hvilke sivile og militære forberedelser som ble gjort.
Boka starter internasjonalt, og oppsummerer
med de svært omfattende forberedelsene som
ble gjort her i Vestfold.
Ansvarlig
Referent

: Stig Kløvstedt
: Jan Sollid

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 APRIL
11.
21.
28.
30.
30.

Keith Eikenes (R)...................41 år
Olav Grande..........................60 år
Hans Anders Rygh................ 69 år
Magne Aven.......................... 79 år
Arne Fladby.......................... 73 år

VI GRATULERER
Det er med alderen som med
kjærligheten, den kan ikke skjules

Månedsbrev April 2017 er sponset av:

HELGESTAD GÅRD
Del din mening, kom med forslag og
synspunkter, ris og ros om hva vi bør
gjøre, eller ikke gjøre her i klubben.

Si det i månedsbrevet.....
GOD PÅSKE til alle - Olav

Sørbyveien 5, 3083 Holmestrand
KORN - MATPRODUKSJON og
"svinaktig" godt flesk fra gris som
stortrives hos Helgestad familien

