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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Skiføret lokalt lar vente på seg, men
det har heldigvis vært muligheter på Vestskauen i Sande. Jeg anbefaler flere å prøve,
og nå er det kortautomat i bommen.
Under presidentsamlingen i Arendal
13.-14. januar var hovedtemaene i innledningen fra sonekoordinatoren Jens Erik
Rasmussen fra Danmark:
Hvordan skape levende og inkluderende klubber. Basis for medlemsutvikling.
Dette skapte mange gode og engasjerte diskusjoner. Vi gjør mange av de riktige tingene, og
det er svært gledelig og inspirerende å oppleve det gode oppmøtet i starten av 2017!
På siste møte var tre reflektanter med. Jeg oppfordrer
alle til å ta godt imot dem, og bidra til at de får se og høre
hvilken drivende god organisasjon vi er en del av.
Vårt skoleprosjekt i Nsimbi i Uganda har fått overført
midler fra oss. Det er ganske imponerende hvordan en hyggelig kveld med loddsalg kan øke når distriktets TRF komite
også bidrar. Imponerende innsats som det legges merke til!
Vi sees, og husk at det først og fremst er opp til deg selv
hva du får ut av Rotarymedlemskapet ditt.

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

SOMMERLEIR - CAMPS
I GUVERNØRENS MÅNEDSBREV (Sigurd Arbo Høeg) nevnes Rotary´s mange gode tilbud til unge. Det er fredsarbeid
i praksis, nå kanskje viktigere enn noen sinne. Her er det
mange internasjonale sommerleire (Camps) som arrangeres. Husk at søkere får plass etter prinsippet "førstemann
til mølla …" så her må man ikke vente for lenge. Nye camps
kommer stadig til så se på www.rotary.no <http://
www.rotary.no> for oppdateringer og mer informasjon.
Leirene finner sted over hele verden, og er for ungdom fra
15-25 år. De første leierene starter allerede i April måned.
Du finner alle opplysninger som vedlegg her.

HVA FOREGIKK PÅ JANUARMØTENE...

Rotaryhilsen fra Tobias

EN GLADNYHET
Fra Distriktet ble vi
tildelt 14.000 kroner
til vårt prosjekt, og
har nå overført hele
kr. 41.500 til skolen.
Takk til alle som har
bidratt og som støtter
Nsimbi Education
Centre.
Øistein......
.....og da sendte Øistein følgende mail til Edrun!
Mange takk for bidraget til vårt prosjekt Nsimbi Education
Centre i Uganda. Vi kan nå sende kr. 41.500 og jeg kan
forsikre deg om at pengene vil bli brukt på rett måte. Hils
alle i distriktet som har vurdert vår søknad og si mange takk!
Med Rotaryhilsen fra Øistein......
.....og vi fikk følgende svar fra Edrund:
Hei Øistein (kopi til Distriktsguvernør og TRF komiteen)
Takk for hyggelig hilsen. Vi vet at penger som går inn til
prosjektet deres i Uganda blir brukt riktig, og at dere får
mest mulig ut av hver krone.
Nå kom jeg ikke til julearrangementet i Holmestrand i år
heller, men blir det mulighet for roser neste gang så hadde
det vært både morsomt og hyggelig å være der og se hvordan dere kombinerer fundraising med et flott arrangement.
Lykke til med videre arbeid, Øistein og andre i klubben.
Vennlig hilsen Edrund

3. Januar, på årets første møte var det ”stinn brakke”.
Biblioteksjef Berit Borgen ble ansatt som biblioteksjef i Holmestrand i 2015. Hun kom fra samme stilling i Hamar og
har lang bibliotekserfaring. Hun gleder seg til flotte lokaler,
god plass, god akustikk, fleksibel bruk av ikt, og med
serveringsmuligheter.
Lyset i byen er brukt som inspirasjon for utforming av bygget innvendig, en prosess som hun har vært en stor del av.
Lokalet er fordelt over to etasjer med en flate på ca 920 m2.
Biblioteket har i dag ca 26000 bøker og tilbyr også e-bøker.
Her ligger alt til rette for en god gjennomføring av bibliotekets samfunnsoppdrag. Det forventes stor økning med et
nytt og moderne bibliotek. Her blir det møtelokaler, barneavdeling, ungdomsavdeling, stillerom og avdeling hvor folk
møtes. Bystyret vil også ha sine møter i det nye lokalet.
Åpningstider er ikke klare, men det antydes fra 0700-2300.
Tore Hansen
10. januar holdt Erling Lae et foredrag med tittelen "Vestfolds
utfordringer". Det var stort oppmøte. Lae var innom mange
temaer: kommunesammenslåing der Vestfold har vært forbilledlig, regionsreformen, natur (-arv), kulturarv, det flerkulturelle samfunnet, hvor viktig det er å være oppmerksom
på all ekstremisme og i denne sammenhengen isolasjon. Han
kom også med en del betraktninger om det å være pensjonist. Han hevder at alt tar dobbelt så lang tid når han er
pensjonist fordi han har mistet "bakkemannskapet" sitt og
må gjøre alt selv. Likevel er pensjonisttilværelsen undervurdert, man kan jo bestemme alt selv. Lae er fremdeles
meget aktiv og har mange styreverv... fortsetter neste side.....

...bl.a Norsk friluftsliv, Havnestyret i Oslo, Norsk institutt for
kulturminneforskning, Offentlig utvalg for søndagshandel,
Just Unity. Oppfordringen til oss var å være stolte av fylket
vårt, samt satse på flere arbeidsplasser lokalt og i fylket, så
ikke vi baserer oss ensidig på å være attraktive for de som
arbeider i Oslo. På spørsmål om hva vi bør tenke på ved
sammenslåing av kommunene, sa Lae at det er viktig at de
store lytter til de små, at Holmestrand bør være veldig interessert i det som skjer i Hof (og Sande). Han pekte også på
at Holmestrand, Hof og Sande vil bli en av landets største
landbrukskommuner, og at vi bygger opp god kompetanse
på dette området. Hans siste oppfordring var å ha et åpent
sinn og tenke fellesskap: Det heter vi, ikke jeg!
Heidi Hammervik
24. januar, var vi på besøk på Aluminiummuseet hvor vi
fikk høre Kristin Skjelbred fra Vestfoldmuseene fortelle.
Museet er dessverre det minst besøkte av disse. Historieberetningene går fra 1919 til 1967, men nyere produkter er
også vist på museet. "Nordisk" var det på folkemunne i den
tiden, og HØYANG kasseroller og trykkoker var i alle hjem
under slagordet "Høyang - alltid først, alltid best. Vi fikk se
en film fra Nordisk Aluminiumindustri som viser framstillingen fra valseblokk til ferdige produkter. Arbeidssomme
produksjonsarbeidere, men ikke mye HMS på den tiden. I
sin storhetstid hadde bedriften vel 1400 ansatte. Nå er det
ca 400, og bedriften i Holmestrand gjør det bra.
Flere av våre medlemmer har omfattende kunnskaper om
"Nordisk" og det var mange interessante kommentarer og
forklaringer i tillegg til Kristins engasjerte beretning.
Se for øvrig åpningstider og program framover på
aluminiummuseet.no <http://aluminiummuseet.no>
Arne Fladby
31. januar var vi hele 33 på møtet. Presidenten ønsket ny
reflektant, Einar Røineberg, spesielt velkommen.
Arne Martin´s 3-min var en morsom
oppdatering om den pågående ulvestriden på Stortinget. Med tung juridisk bakgrunn og sans for skråblikk
på omgivelsene, ble striden mellom
bygd, by, lovgiver og håndhever, belyst
på en fornøyelig og informativ måte.
Så kom turen til Stig Atle og det alvorlige Antibiotikaresistens
- Hva er det og hva kan vi gjøre!
Siden Fleming oppdaget penicillin i 1928, og at sykdommer
relativt enkelt kunne kureres med antibiotika, advarte den
samme Fleming allerede noen få år etterpå, i takketalen for
Nobelprisen i medisin som han mottok for oppdagelsen, at
overforbruk av antibiotika kunne gjøre bakterier resistente
overfor medisinen. Bakterier spres lett mellom mennesker,
fra dyr til mennesker, via mat og i miljøet. Med økt bruk av
antibiotika, vokser mengden av resistente bakterier.
Dette har alvorlige konsekvenser. Ufarlige infeksjonssykdommer blir i værste fall dødelige. Operasjoner blir umulige fordi
komplikasjoner ikke kan behandles med antibiotika.
En viktig årsak til utviklingen er at det er svært ulik praksis
rundt i verden i forhold til bruk av antibiotika. Den største
utfordringen er den voldsomme bruken av antibiotika i
matproduksjon. Her kreves det en radikal holdningsendring
i forhold til synet på dyrehelse - et område Norge har kommet lengst i verden på.
På tross av dystre utsikter er Stige Atle optimistisk med
tanke på vår kollektive evne til å ta tak i utfordringen. Problemet er meget høyt på agendaen, og norge spiller en viktig
rolle i dette arbeidet.
Noen råd om hva hver enkelt kan gjøre:
Bruk bare antibiotika når det trengs, etter legens anbefaling.
Lever ubrukt antibiotika til apoteket, ikke kast i toalettet.
GOD HÅNDHYGIENE - ALLTID OG OVERALT
Vær særlig omtenksom i utlandet.
Til husdyreiere: Gjennomfør smitteforebyggende krav og råd!
Frode Ekeli

Program FEBRUAR 2017
ansvarlig: Serviceprosjektkomiteen ved Per Halvor

Tirsdag 07.

3-minutter ved Kaj Haagensen
TORSKEAFTEN på hotellet.
Siden torskeaften er allerede tirsdag f.k. sender Per Halvor ut en påmeldingsmail i kveld,
med svarfrist mandag morgen….
Referent

Tirsdag 14.

HYDRO 100-års jubileum ved Martin Sagen
NB! Fremmøte på Aluminium Museet i
Weidemannsgate 8, kl. 19oo.
Referent

Tirsdag 21.

: Toralf Cock

3-minutter ved Tom Johansen
"LYTASJE-kveld" - meningsforskjeller for
åpen scene
Referent

Tirsdag 28.

: Erik Ekeli

: Magne Aven

PEISMØTER / KOMITEMØTER
Komiteformenn bestemmer møtested og innkaller. Tema/oppgaver fra presidenten.
HUSK referat og fremmøte til president, sekretær, webmaster og redaktør (mailadr.nedenfor)

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 FEBRUAR
08.
14.
15.
23.
25.

Frode Ekeli........................... 56 år
Johan Svele.......................... 86 år
Espen Andresen.................... 59 år
Rotary International.............112 år
Ivar Jon Tunheim..................60 år

VI GRATULERER
RYLA Ledelsesseminar for ungdom
18-25 år. Vi har allerede en deltaker,
men kan ta en til, men da må du være
VELDIG RASK.

Påmeldelsefrist er 10. februar.
Kurset avholdes 7-10. mars 2017.
Månedsbrev Februar 2017 er sponset av:

