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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Julehøytiden er nok en gang overstått.
For egen del har vi gleden av å feire
sammen med den nære familie der barnebarna står i sentrum med sitrende glede
og forventning. Vi har de senere årene
dreid noe av gavedrysset over mot å gi
dem mer opplevelser sammen med oss
gamle, og det virker som om dette er noe
de setter pris på!
Jeg håper dere alle fikk en hyggelig
og god jul sammen med deres nærmeste.
Svein Otto tok initiativ til blomsterhilsen og besøk til Ivar
Jon, noe han satte tydelig pris på.
Det går mot lysere tider, og vi nordmenn tiltrekkes nok
av kontraster. Julestormen Urd med orkan i kastene etterfølges nå av vakre og rolige dager. For egen del savner vi
romjulsturene på ski i Botnemarka. Selv om vi ikke skal
lenger enn til Vestskauen eller Drammensmarka for å finne
skiføre, blir det ikke helt det samme….
Julemøtet vårt var igjen meget vellykket, der også nytt
styre for 2016/17 ble vedtatt. Incoming president Toralf får
med seg et godt team her. Selv skal jeg på midtveis presidentsamling i Arendal andre helgen i januar. Jeg ser fram til å
møte dere igjen til interessante og gode møter i januar.
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MØTENE I DESEMBER.....
Tirsdag 6. desember var det peismøter/komitemøter. Referater fra møtene ligger ute på vår web side (innlogging).
Presidenten sendte ut oppgaver og informasjon sammen med
en kortfattet beskrivelse av TRF (The Rotary Foundation)
som er 100 år i år. Fondet ble startet i 1917 på Convention
i Atlanta, 12 år etter at Paul Harris og noen venner etablerte
den første Rotaryklubben i Chicago i 1905. Hans visjon for
fondet var: Doing good in the world.
Det tok tid å bygge fondet, men som en heder til Paul Harris
sitt minne ved hans død i 1947, kom det inn 1,3 mill. USD.
På slutten av 1970 tallet, og for å markere Rotary´s 75-års
jubileum i 1980, bevilget Rotaryfondet USD 760.000 til et
verdensomspennende POLIO+ vaksinasjonsprogram. Det
startet på Filippinene og omfattet 6 millioner barn. I dag
gjenstår det kun 3 land i End Polio Now - Afghanistan,
Pakistan og Nigeria. Så langt i 2016 har vi kun hatt 27 tilfeller. Avhengig av verdenssituasjonen mener vi at verden
skal være poliofri innen 2020.
Videre ønsket presidenten:
kandidater til RYLA, og her har vi en kandidat allerede fra
kommunikasjonskomiteen. Kort om hva RYLA står for:
Tirsdag 7. til fredag 10. mars 2017

Jeg ønsker dere alle et riktig Godt Nytt År!

Rotaryhilsen fra Tobias

Enkelt utendørs
kjøkken hvor
elevene får et måltid mat

Mange takk.....
til alle som
kjøpte lodd i
vårt julelotteri,
og som støttet
Nsimbi
Education
Centre,
en STOR takk!

Det ble ny
rekord 20.900.og sammen
med andre
bidrag står det nå 27.500.- på kontoen til prosjektet vårt.
Kanskje det kommer litt fra distriktet også…
Kvelden ble vellykket - ikke minst takket være Møte- og
Kameratskapskomiteen som hadde laget en fin ramme
rundt møtet - med god mat og godt drikke. En takk også
til Jan som har hjulpet til med forberedelsene.
Jeg gratulerer vinnerne av flaske, bilder, blomster og
rosekort - og takker igjen alle for generøse bidrag.
Og så er det vel nesten lov å ønske alle medlemmer og
deres familier et riktig godt nytt år!
Med Rotaryhilsen Øistein

Ledelsesseminar for ungdom med inititiativ og evner til å ta
sosialt medansvar, og interesse for å bli en potensiell leder.
Målgruppen er ungdom mellom 18-25 år. Seminaret holdes
på Gavelstad Gjestegård i Svarstad.
Spesifikke oppgaver til peismøtene var, (kortfattet utdrag):
Programkomiteen:
Grovskisse for langtidsprogram (våren 2017)
Kommunikasjonskomiteen:
Æres Nysgjerrigpris - klar til åpning av kulturfestivalen.
Medlemskomiteen:
Få flere damer, og yrker vi ikke er representert
Service/TRF-komiteen:
Fortsette med Nsimbi-prosjektet
Kandidat til ett års ungdomsutveksling OK!
Fremme forslag til 2 kandidater til RYLA
Møte- og Kameratskapskomiteen:
Forslag til sosiale møter og øvrige tiltak for klubben (det kan
man jo si er i godt gjenge allerede :-)
Tobias (president)

Man må ikke legge seg om kvelden
og ikke vite hva man skal gjøre
dagen etter!

Julemøtet 13. DESEMBER.....
ble tradisjonen tro avholdt på Ødegårdbua. Generalforsamling og valg av nytt styre for 2017-2018 ble gjennomført og
"klappet" inn. Noen endringer ble det, og endelig oppsett vil
incoming president Toralf komme med senere.
Vi skulle hatt opptak av vårt nye medlem Keith Eikenes,
men det ble utsatt pga reiseaktivitet - men Keith kommer.
Ca. 30 deltok, og Arne Johan kom, og det var ekstra stas.

Program JANUAR 2017
ansvarlig: Medlemskomiteen ved Marit Foss
Tirsdag 03.

Så inntok vi julemiddagen med ribbe og tilbehør, mange fæle
skrøner, og stadig gjentagende påfyll i de små glassene fra
Hans Johan, som ingenlunde la demper på stemningen.
Så var det gitarspill og selvdiktet sang av Øistein hvor vi
andre koret med. Det ble gjennomført en quiz med blomsterpremie til hver vinner. Loddsalg og inntekter for Nsimbi skolen i Uganda slo alle tidligere rekorder. En stor takk til alle
loddkjøpere, og til Øistein for hans generøse bidrag.

NYTT BIBLIOTEK I HOLMESTRAND - nye
muligheter til å oppfylle bibliotekets
samfunnsoppdrag i lokalsamfunnet.
Biblioteksjef Berit Borgen forteller.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 10.

Vi lar bildene fra Bjørn, Øistein, Jan gi et inntrykk av festen:

VESTFOLD´s UTFORDRINGER
Gjennom sin erfaring som tidligere Fylkesmann i Vestfold og brede erfaring innen
offentlig forvaltning og politikk vil Erling Lae
komme med sine betraktninger.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 17.

: Kaj Haagensen
: Håkon Fæste

VI BESØKER ALUMINIUMSMUSEET I
HOLMESTRAND ved Kristin Skjelbred.
NB! Tidsrom 1900 - 2030
Inngangsbillett kr. 50,- Honnør kr. 30,Referent

Tirsdag 31.

: Marit Foss
: Heidi Hammervik

EØS og EU - STATUS VEIEN VIDERE
- Eksempel energi! Ved avd.direktør i Oljeog energidepartementet, Johan Vetlesen.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 24.

: Marit Foss
: Tore Hansen

: Arne Fladby

3-minutter ved Arne Martin Huseby
ANTIBIOTIKARESISTENS - Hva er det og hva
kan vi gjøre ? ved Stig Atle Vange.
Referent

: Frode Ekeli

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 JANUAR
04. Jan Sollid............................. 68 år
10. Hans Johan Kjølsrød........... 66 år

VI GRATULERER
Tirsdag 20. desember slo Jon Petter i sin 3-minutter et
slag for "fleskeproduksjonen" i Norge, og spesielt i Vestfold.
Et svinaktig godt innslag hvor Elin kjapt repliserte med at
det er flere griser enn mannfolk i Vestfold fylke.
Hovedprogrammet var et interessant foredrag av Per Halvor
hvor vi fikk innblikk i vår nye teknologi med frekvensomformere (et Vacon produkt) og vår miljøvennlige elektrifiserte fremdrift på sjø og land. Enkelt for Per Halvor, men
fortsatt litt vei å gå hva gjelder lade- og batterikapasitet.

Månedsbrev Januar 2017 er sponset av:

