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MÅUST medlems- og
AUG

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
En første sommerhilsen til alle og spesielt til våre
nyeste medlemmer og våre reflektanter som vurderer
medlemskap. Vi håper dere alle vil finne dere godt til rette i
vår hyggelige og veldrevne lokale Rotaryklubb.
Igjen en stor takk til Tobias som har loset oss trygt i
gjennom et Rotaryår med mye hygge og interessante program.
Nå skal du få hvile og i større grad "seile din egen sjø".
Den store sommervarmen har riktignok ennå ikke innfunnet seg selv om det har vært noen riktig gode dager innimellom, noe avhengig av hvor en har oppholdt seg.
Selv hadde jeg en langhelg i Finnmark i midten av juni
i anledning vår 60 års feiring av 7 klasse elevene fra barneskolen i Honningsvåg. Vi 25 som møtte fant fort tonen igjen
og i de lyse sommernettene der oppe ble det langt over midnatt før vi køyet selv om temperaturen gjerne holdt seg under 10 grader.
Nå ser jeg frem til å nyte resten av sommeren til mindre
utskeielser i hjemlandet som å besøke familie og venner og
tilbringe noe tid på hytten vår i Rondane.
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JUNI var en aktiv UTEMÅNED.....
med tre av fire møter ute i det fri. Jeg har dessverre ikke
bilder fra "Tretoppturen" på Nordre Vegge gård 6. juni,
men dette var en interessant omvisning og orientering av
Jon Wegge om et helt nytt opplevelsekonsept med overnatting i flotte tretopphytter i storslått natur og utsikt.
Eidsfoss møtet den 13. juni ble en historisk reise, sikkert
ledet av mr. Eidsfoss him self, Fred Nordseth. Eidsfoss er et
spennende sted, absolutt værdt et besøk i både museum og
på den "gamle" landhandel. Kvelden ble avsluttet med "pai"
og tilbehør på den trivelige og veldrevne kroa.
Tirsdag 27. juni var det Generalforsamling med opptak av
hele tre nye medlemmer. President Tobias ønsket velkommen og åpnet møtet. Hans-Arne gikk gjennom regnskapet
for 2016 og presenterte et positivt resultat. Se forøvrig regnskapet på klubbens medlemsside.
Så var det tid for høytidelig opptak av nye medlemmer hvor
presidenten gikk gjennom Rotarys grunnverdier, og deretter
foresto det høytidelige opptaksritualet med overrekkelse av
Rotarynålen. Her får klubben en flott tilvekst av yngre aktive
personer med interessante kvalifikasjoner som vil tilføre
Holmestrand Rotary Klubb nye verdier.

Jeg ser med spenning frem til å ta fatt på høstsesongen
hvor møteprogrammet ut året i store trekk allerede er fastlagt, og som jeg synes virker meget spennende. Våre komiteledere vil allerede på vårt første møte i august, dra i gang en
diskusjon rundt de siste ideer som er utarbeidet på våre
peismøter, og jeg håper flest mulig av medlemmene har anledning til å delta. Selv er jeg påmeldt til årets Distriktskonferanse 1-3 september som holdes i Tønsberg. Da er det
alltid hyggelig å kunne rapportere at i vår klubb er det en
hyggelig medlemsfornyelse ved at de fleste inviterte reflektanter velger å positivt ta imot medlemsinvitasjonen.
Da står det bare igjen å ønske alle velkommen til et nytt
og spennende Rotaryår og så får vi ta godt vare på de siste
sommerdagene før solen senker seg for lavt over horisonten.

Einar Røyneberg, Brita Hermansen og Keith Eikenes ble tatt
opp som fullverdige medlemmer 27. juni 2017.

En hyggelig Rotaryhilsen fra Toralf

Ja, dette kommer til å bli enda et spennende
Rotary år. Kjekt at vi er på fornavn i Rotary. Toralf
et veldig flott og greit navn. Imidlertid ser jeg frem
til klubbmøtet den 8. august hvor Presidenten
presenterer seg. Da vil nok Toralf uten blygsel gi
oss en innføring i etternavnets opprinnelse, historie og korrekt uttale :-) Stammer det kanskje helt tilbake
fra en berømt og beryktet seilskutekaptein med samme etternavn - mon tro ?
Velkommen som skipper på Rotaryskuta. Vi gleder oss
til å samarbeide under din ledelse, og selvfølgelig ser vi fram
til en og annen skrøne med opprinnelse fra den nordlige
halvkule. Olav (red)

De "nye" med sine faddere Amund og Jan-Arne og Tobias
på flanken. Fadder Tor Tingbø var i Spania og ikke tilstede.
Så var det finale med overrekkelse
av klubbe, kjede og Rotarynålen
fra avtroppende President Tobias
til Incoming President Toralf.
Incoming President gav en kort introduksjon av seg selv og Rotary
året, før selskapet gikk over til å
nyte hotellets nydelige fiskesuppe.

Tirsdag 20. juni VAR KANSKJE ÅRETS
"HØYDARE" MED SEILAS I MEGET FRISK
BRIS UT TIL FANTEBUKTA.....
En stor takk til Tobias og Hans som tok oss med på den
friskeste overfarten vi har hatt til nå. Og takk til Hans Johan
med hjelpere som hadde tatt med godt og rikelig av både
mat og drikke.

Program AUGUST 2017
Tirsdag 01.

KOMITEENE HAR FRITT SPILLEROM
Med blikk på høstens programforslag, reflektanter, hyggekvelder, kanskje med partnere?
Klubbprosjekter, fremsnakk av Rotary lokalt.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 08.

3-minutter ved Otto Lagarhus
PRESIDENTEN PRESENTERER SEG
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 15.

Tirsdag 22.

: Svein Otto Schjerven
: Tom Johansen

3-minutter ved Timmy Breen Nilsen
PRESENTASJON av utvekslingsstudent
Adriana Jane Benefield
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 29.

: Toralf Cock
: Elin Røed

3-minutter ved Svein Otto som gir oss en
kort introduksjon av vår utvekslingsstudent
Adriana Jane Benefield fra Florida
HVORFOR TRENGER VI
CYBERSIKKEREHET I DAG?
ved Anne Aune,
Information Risk Management, DNV GL
Ansvarlig
Referent

Ikke godt å få med alle de noenogtredve som deltok på denne
flotte og solrike kvelden. Vinden løyet etterhvert, og her er
et knippe av blide, rekespisende Rotarianere med "sine".

: Toralf Cock
: Jan-Arne Rønningen

: Svein Otto Schjerven
: Kaj Haagensen

3-minutter ved Ole Herman Nordby
EGOFOREDRAG ved Einar Røyneberg
Ansvarlig
Referent

: Stig Kløvstedt
: Ole Bernhard Høgestøl

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller
3-min MÅ SELV sørge for stedfortreder ved fravær.

Jan har sendt inn disse flotte bildene fra Fantebukta, og
som Jan så bra uttaler det.....
Vårt botaniske unikum Håkon hadde en imponerende runde
med vitelystne Rotarianere og partnere.

President 2017-2018
Mob 901 20 785

Toralf Cock
toralf@cock.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 AUGUST
19. Stig Atle Vange...................... 56 år
20. Arne Johan Bu..................... 51 år
26. Tor Tingbø............................ 70 år

VI GRATULERER
Månedsbrev August 2017 er sponset av:

Holmestrand Trykk & Kopi AS
Trykkeri - Kontormaskiner - Rekvisita

DU RINGER - VI BRINGER!
Vi lager rimlige visittkort i farger med DIGITALTRYKK!
Hva i allverden er det Brita og Stig har funnet her?

Telefon 33 05 33 20

E-post: htk@htk.no.

