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HOLME

MÅMBER - måned
DESE

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Første søndag i advent er nå like
om hjørnet og desember er jo en
herlig førjulstid. Teateroppsett og tilbud om
førjulskonserter finner vi i mengder både sentralt og lokalt i
vår lille hjemby og hvem bryr seg da om været dersom det
ikke alltid viser seg fra sin beste side.
Jeg selv har nettopp fått nøkler til min nye leilighet i
blokka ved hotellet og offisiell flyttedag er satt til 9 desember så da er jo mye av programmet lagt for resten av året. Vi
synes det er riktig spennende å flytte til "byen" etter å ha
bodd på fjellet i nesten 25 år. Kanskje kommer ikke alle
bildene og teppene på plass før jul og skapene har vel heller
ikke nydelige tellekanter bak alle dører, men hva gjør vel det
når vi har barn som inviterer "oss gamle" opp på sine fjellhytter med masser av julemat og barn og barnebarn. Nyttårshelgen har vi som tradisjon å feire sammen med lokale
venner i Holmestrand.
Jeg er nå snart halvveis i min tid som president i Rotary og jeg synes det har vært en spennende tid. Jeg har
vært på et par Presidenttreff og et nytt venter på meg like
over nyttår. Jeg synes de har vært både inspirerende og givende. Nå har vi lokalt bare to møter igjen før vi avslutter
med vårt alltid hyggelige julemøte den 19 desember. Der
håper jeg å treffe de alle fleste av dere i godt slag og med
stor kjøpelyst på våre utmerkede blomster auksjoner som i
sin helhet går til våre venner i Uganda.
Med dette ønsker jeg dere alle en riktig hyggelig julefeiring og vel møtt til et nytt Rotaryår, og merk at første
møte i det nye året er den 9. januar.

Beste Rotary hilsen fra Toralf

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

NÅR GA DU DIN KJÆRE
EN ROSEBUKETT SIST ?
Det er vel enkelte som fikk litt dårlig samvittighet nå. Vi
er ikke alle så flinke til å gi små oppmerksomheter - men
noen av oss kan svare:

"Det gjør jeg hver 14. dag!"
De som kan gi dette svaret er de som har tatt lodd i vårt
julelotteri og som har kommet hjem med

"en rosebukett hver 14. dag i et helt år!"
Inntekten av årets lotteri går som vanlig til Nsimbi
Education Centre i Uganda. Denne barneskolen trenger
fortsatt vår støtte - i år til skolebøker, møbler til et klasserom, og til en liten hønsegård! Skolen gir elevene et måltid
mat om dagen, og har allerede en grønnsakshage. Nå håper
de å kunne servere egg også. Vi har også i år søkt økonomisk
støtte fra Distriktet vårt, og håper at søknaden blir innvilget.
Ewelyn Kitandwe som startet Nsimbi Education Centre og
som er skolens leder - har sendt en mail der hun takker for
den støtten Holmestand Rotaryklubb har gitt dem: "Støtten
har vært et viktig bidrag i arbeidet for å lære barn å lese og
å skrive - uten den hadde vi ikke kunnet gi så mange barn
undervisning".
Det er mye mer enn roser å vinne i vårt julelotteri.
Romflasken vi får fra The Rotary Club of Tortola er også
med på gevinstlisten. I år er det siste sjansen til å vinne
denne eksklusive romflasken. Høstens orkan ødela nesten
hele Tortola (og mye av British Virgin Islands). Det betyr at
det blir lenge til vi kan hente en ny flaske - så bruk årets
sjanse til å vinne. Ellers er gevinstlisten lenger enn noen gang.
Hvis du mot formodning ikke skulle bli med på julemøtet
så fortvil ikke for vi har da VIPS! Send 200 kroner til 93 45
95 55 så reserverer jeg 5 lodd for deg og ser etter om du
vinner. Og husk - de beste loddene går først!!

Vel møtt på julemøtet - Øistein

Hei alle sammen,
Datasystemet til kommunen har ikke fungert og fungerer fortsatt ikke pr. 30.november.
Avtale om leie av Ødegårdbua den 19. til vårt julemøte er
derfor gjort over nettet, og er ikke SIKRET.
Når det gjelder julematen så er alt under kontroll.

HEI
å
HÅ

I verste fall, hvis Ødegårdbua er leid ut, så må vi snu oss
rundt å finne et annet lokale. Gjerne hjemme hos meg, men
spisestua er litt liten til 30 personer.....
Det ordner seg alltid for hyggelige folk! mvh Espen
HUSK PÅMELDING innen fredag 15. des til
Espen mobil
SMS 90519361
Espen e-post
info@e-andresen-as.no

har e vært noen og hakka i
kommunen nå tru ???

ei flaske eksklusiv
rom kan du vinne.
Nsimbi Education Centre underviser
under beskjedne forhold, men har
glade barn som gis muligheter til
utdannelse, og jobb senere i livet
pga DIN giverglede på julemøtet.

ET EUROPA AV NASJONER ELLER EUROPAS FORENTE STATER ?
Litt sent, men foredraget som Elin var ansvarlig for, og som Heidi
så strøkent har referert, fortjener å komme de som ikke var tilstede for øret. Her gikk dere glipp av et "dypdykk" i historien.
24. oktober hadde Christian Anton Smedshaug foredrag med tittelen Europa etter EU- den norske modellen, nasjonalstaten og
europeisk samarbeid.
Omtale av boka hans "Europa etter EU" som foredraget bygget
på: Ti-år med stigende velstand, industrialisering og demokratisering har nådd toppen. Det tok to generasjoner etter andre verdenskrig å bygge opp velferdsstaten med sosiale seire, folkestyre
og fordeling, som etter hvert alle tok for gitt. Men det har bare tatt
få år å demontere mye av dette i Sør-Europa og bringe flere stater tilbake den sosiale usikkerhet som preget vanlige folk før innføringen av velferdsstaten. Nå står Europa overfor utfordringer på
nivå med trettiårene, men med en statlig gjeldsgrad som etter en
krig, politiske løsninger som har strandet og en produksjonssektor
som skal klare overgang til automatisering og forny-bar energi.
Norge med en særlig god sosial modell har mye å ta vare på. Da
må vi kjenne både forutsetninger for modellen og hvordan vi skal
ta den videre i et Europa der statssamarbeidet skal finne nye
former. Uten å forstå de lange historiske linjer i Europa, de ulike
kulturområdene og nasjonalstatens rolle, vil verken Norge eller
andre europeiske land greie denne overgangen. En overgang
som krever en ny sosial kontrakt, og et mer realorientert statssamarbeid tilpasset det enkelte lands kultur og historie.
Smedshaug tok oss gjennom viktige historiske hendelser som
har hatt betydning for utviklingen av statene i Europa. Han pekte
blant annet på Luther som den viktigste historiske personen, nest
etter Jesus. Med Luther og protestantismen kunne man bli frelst
ved tro alene. Kirken ble ikke like viktig lenger og det ble viktig å
tilegne seg ordet ñ lesekunsten. Luthers revolusjon: Folket ble
myndigjort gjennom å kunne lese. Individet myndigjøres, paven
mister makt, fyrsten får makt og staten blir mer enhetlig og rik.
Protestantiske stater: tro sett opp mot rasjonalitet. Katolske stater: rasjonalitet er underlagt troen.
Det norske samfunn: gode fellesløsninger, stabil stat, nasjonalstat, familiejordbruk (ikke store eiendommer til stat og kirke), statskirke og luthersk protestantisme har ført til en enhetlig og effektiv
stat og lagt grunn for individet, kunnskap og entreprenørtanken.
Han understreket at det er viktig å forstå de verdiene som har
brakt oss hit for å kunne ta vare på det gode vi har.
Et spennende og engasjerende foredrag!
Heidi

STEMNINGSBILDE fra
fårikålaften på Ødegårdbua
14. november.
Lun atmosfære, flott pyntet,
og rikelig med god hjemmelaget fårikål.
Einar og vi andre koste oss
med godt drikke, og mange
usensorerte skrøner.

Program DESEMBER 2017
Tirsdag 05.

STEINGÆÆR´N Stig Larsen, steingal øglegraver, foredrar fritt om sine favoritt-tema!!
Stig er geofreaker på sin hals, og grunnlegger
av Steintreffet i Eidsfoss. Han har også vært
med i Øglegraverne på Svalbard siden 2004.
GÅ IKKE GLIPP AV DETTE......
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 12.

3-MINUTTER ved Hans-Arne Risnes
DET GRØNNE SKIFTET - et viktig tema.
Elin foredrar om "Solstrøm fra små og
mellomstore bedrifter i Vestfold"
DETTE ER VIKTIG.....
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 19.

: Hans Anders Rygh
: Tobias Brodtkorb

: Elin Røed
: Magne Aven

JULEMØTE PÅ ØDEGÅRDBUA
Generalforsamling seksjon A - Valg
Opptak av nytt medlem Jan Stellef Rønningen
Det serveres JULEMAT & kraftige DRIKKER
og det advares mot vågale skrøner.
Ta med mye CASH folkens. Stor utlodning og
auksjon til vårt Nsimbi skoleprosjekt.
DETTE BLIR ÅRETS HAPPENING....

PÅMELDING SNAREST og innen fredag 15. des til
Espen mobil
SMS 90519361
Espen e-post
info@e-andresen-as.no
Ansvarlig
Referent

: Espen Andresen
: Martin Westbye

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

Stor takk til de som bidro.

01. Marit Foss.............................54 år
05. Hans Petter Harestad............ 69 år
12. Jan-Arne Rønningen............. 71 år

VI GRATULERER
Månedsbrev Desember 2017 er sponset av:
Stig Atle var ikke snauere enn at
han underholdt på blåseinstrument,
og med a capella solosang på sin
flotte dialekt under kvissen.
Timmy guidet oss gjennom
de vanskelige spørsmålene
under streng regi og mye humor.

Telefon
33 05 19 17

Tannlege Nina Ekeli Klingan
Tannlege Kenneth Navelsaker
Tannlege Erik Ekeli

