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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Vi er i juni måned, og jeg skriver på
mitt siste hjørne som president. I den
sammenheng kan jeg driste meg til en
oppsummering av året slik jeg ser det.
Året som president synes jeg har
vært en takknemlig oppgave. Klubben
er levende med aktive og ansvarlige medlemmer som sørger for at klubben lever
og leverer gode og aktive medlemsmøter.
Presidentvervet, med opplæringen
før man tiltrer gir også en god innføring i organisasjonen vi
tilhører både på distriktsnivå og gjennom å knytte kontakter med andre klubber. Dette har vært berikende for meg.
Gjennom året har det selvfølgelig vært mest hyggelige
markeringer. Hele 10 jubilanter har fått blomsterhilsen fra
klubben overbrakt av presidenten personlig. Dette har jeg
hatt like stor glede av som jubilantene. Noen triste episoder
har det også vært. 3 begravelser/bisettelser som var henholdsvis uventet, ventet og veldig ventet. Dette er også en
del av livets gang, og jeg vet at vår deltakelse ved disse begravelsene ble satt stor pris på av familiene.
Av litt "utavkomfortsonen" aktivitet dette året rager
nok pepperkaketogbakingen høyt. Skjulte talenter sto fram,
og vi fikk også god pressedekning. Dette var gøy!
Utveksling - veldig hyggelig at vi nå er i gang igjen med
dette. Verena Schjerven skal til Florida, og vi mottar som
tidligere meldt Adriana Jane Benefield fra Florida som skal
være hos oss neste skoleår. Foreldrene til Verena er første
vertsfamilie, og det er fortsatt mulig å melde seg som vertsfamilie nr 2 og/eller 3. Si gjerne ifra til Frode, Svein Otto
eller meg. For øvrig er Svein Otto sammen med Frode i
gang med å planlegge klubbens mottakelse og program for
Adriana. Her blir det oppgaver for alle!
Gjennom året har vi hatt et jevnt tilsig av reflektanter.
Jeg gleder meg til opptak av disse som medlemmer ved
presidentskiftet tirsdag den 27. juni.
Jeg har fått lov til å sette mitt preg på klubben og møtene dette året. De store endringer har det ikke vært, men
forhåpentligvis nok til at vi fortsatt møter opp og trives i
hverandres selskap med god blanding av bidrag fra eksterne
foredragsholdere og fra egne rekker. Nå er det Toralf som
skal overta, og presidentklubba kommer da over i trygge
hender. Toralf er allerede godt i gang og vil sikre oss en god
videre utvikling.
Selv om det er noen uker igjen av presidentperioden er
det fra dette hjørnet jeg når dere alle. Jeg takker derfor for
et trivelig og år og ønsker Toralf lykke til videre! La oss alle
gjøre vårt til at neste år blir like bra som dette.

Rotaryhilsen fra Tobias

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

HAR HAN INNFRIDD ?
I månedsbrev 8 - 2016 var undertegnede så frimodig og sette
følgende på trykk:
Jeg (red) gleder meg til å få Tobias som sjef og president i
2016-2017. For meg er Tobias en positiv person, en leder
med alltid godt humør, og glimt i øyet.
Tobias får karakteren INNFRIDD +. Vi har hatt det trivelig
med Tobias. Vi har ikke gått lei selv om han har dukket opp
og ledet nesten hvert eneste møte dette året. Han ser stø og
traust ut, men morsom er han, har mye lun humor og mange
treffende replikker. For ikke å skryte for mye så fant jeg en
å ta med på minussiden, men den kan jeg ikke huske hva
var - Jo da; det ble ingen egendiktet sang på møtene som
med Svein Otto. Takk for et flott Rotary år Tobias.
På vegne av medlemmene i HRK, - Olav (red)

LITT FOR VÅRE REFLEKTANTER, NYE
MEDLEMMER, og de av oss som har vært
med så lenge at vi har glemt det....

TA TID TIL ROTARY!
Spesielt med Rotary organisasjonen er at vi
har møte 1 time hver uke så og si året rundt.
Med foredrag, program og samtaler om Rotary.
Det siste kunne det vært mye mer av da det
ofte er sagt at Rotary er verdens frieste talerstol.
I Rotary har du både "MØTERETT

og MØTEPLIKT".

Møteretten betyr at du over det meste av verden kan finne
en Rotaryklubb hvor du kan møte Rotarianere som er opptatt av de samme idealene som du selv har. Alle Rotarianere
kan møte i enhver klubb verden over, og nettopp å møte i
andre klubber er en av gledene ved å være Rotarianer.
Velkomsten er hjertelig og ekte, og det er lett å få nye venner. På Rotarys hjemmeside finner du opplysninger over
klubber verden over med møtested, møtedag- og tidspunkt.
Møteplikten føles ikke som en plikt, men heller som et vell
av muligheter. Grunnregelen var tidligere at du på årsbasis
skulle ha minimum 60% fremmøte. Senere senket til 50%. I
praksis er dette et enkelt prioriteringsspørsmål. Nå er terskelen for oppmøte ytterligere senket, og det viktigste at du
møter så ofte du har anledning. Er du i en periode forhindret fra å møte er det viktig at president/sekre-tær blir underrettet om ditt fravær.
ROTARYS EMBLEM - et tannhjul med 24 tenner
og 6 eker, symboliserer ditt heltidsengasjement
i og for Rotary, og i "Å GAGNE ANDRE" 24
timer i døgnet.
Emblemet er det samme for alle Rotarianere
verden over og bærer innskriften ROTARY INTERNATIONAL.

ROTARYÅRET 2017-2018.......
Det ser veldig bra ut for Holmestrand Rotary Klubb med
opptak av flere nye medlemmer på avslutningsmøtet og
Generalforsamlingen vi skal ha tirsdag 27. juni.
Rundt 50 medlemmer har vi ligget på siden 1995, med
en topp på 53 medlemmer, og aldri mindre enn 47.
Det gode fremmøtet tyder på at vi har mange interessante programmer og dyktige foredragsholdere. Noe som gjør
at man plukker opp ny lærdom om mange ukjente temaer
på nesten hvert eneste møte. Dette, samt interessen for
Rotary, gjør at tirsdagene prioriteres så sant det er mulig.
Tror at aktivitetsnivået i klubben er bra avbalansert. Ikke
for mye press i form av dugnader og store arbeids- og
kostnadskrevende prosjekter. Husk at Rotary er en internasjonal organisasjon, og at mesteparten av det vi bidrar
med går til distriktet og Rotary International som igjen fordeler midler til store gode prosjekter. Noen syntes kanskje
at vi bør være mer synlige i lokalmiljøet og i avisen. Det og
annet har vi muligheten til å ta opp og diskutere samlet på
et klubbmøte, og ikke bare på peismøtene hvor et mindretall er tilstede.
I mellomtiden skal vi ha en flott junimåned, og glem ikke
å sette av tid til vårt årlige fjordcruise til fantebukta tirsdag
20. En endelig bekreftelse på om Kongeskipet er ledig i år er
i påvente, men still opp ved Kullboden, tur blir det allikevel.

Program JUNI 2017
ansvarlig: Programkommiteen ved Stig Kløvstedt
Tirsdag 06.

"UT I SOLEN OPP I TRÆRNE"
En spennende tretopptur til Frebergsvika
Link til prosjektet: http://www.tretopphytter-oslofjord.no/
Adresse til Nordre Vegge gård er: Veggeveien 84, Nykirke.
Kjør fra Kopstadkrysset mot Horten, etter ca 2 km ta til
venstre inn Veggeveien og kjør ca 500m til låven som ligger
på venstre hånd. Her går en vei til høyre og der ligger parkeringsplassen vi skal til.
Fra parkeringen er det ca10 min å gå opp til tretopphyttene.
For de som ikke kan gå så langt, kan 2 biler kjøre helt frem.
Vi blir tatt imot av grunneieren Jon Wegge som vil holde en
orientering om prosjektet og vise rundt.
Feller/partnere inviteres med. Dette blir spennende......
Ansvarlig
Referent
Tirsdag 13.

VI BESØKER EIDSFOSS med historie, nåtid
og fremtid. Grip sjansen og bli med på en
historisk kveld dyktig ledet av Fred Nordseth.
Ta på gode sko, vi skal også rusle litt rundt.
NB! Oppmøte kl.1830 ved Kroa. PÅMELDING!
Feller/partnere er hjertelig velkommen.

Her har gutta nettopp gått i land ved en
tidligere anledning.

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 20.

Tirsdag 27.

Jesus hadde neppe tekstet under
middagen, for å si det sånn.
Per Arne Dahl, biskop- om bruk av
mobiltelefon i tide og utide.

Fødselsdager i JUNI
Arne Martin Huseby..............70 år
Tobias Brodtkorb.................. 59 år
Ingeborg Kalager Sølverud.....70 år
Terje Karlsen.........................58 år
Helge Kristensen................... 79 år

Fødselsdager i JULI
06.
13.
13.
29.

Holmestrand Rotary Klubb.... 68
Elin Røed.............................. 47
Ole Bernhard Høgestøl.......... 61
Alv Smith Johansen.............. 61

VI GRATULERER

år
år
år
år

: Møte og Kamaratskapskomiteen
: Hans Anders Rygh

GENERALFORSAMLING seksjon B.
PRESIDENTSKIFTE. Opptak (CHARTER) av
nye medlemmer. Møtet avholdes på hotellet
og avsluttes med SPISEAFTEN i restauranten
med (soup de la fish). PÅMELDING!
Referent

Hvis noen syntes at månedsbrevet blir for "lett" eller for
tøvete, så har det seg slik at ditt innlegg med stoff ennå ikke
har dukket opp hos redaktøren.
Skriv noen linjer og si din hjertens mening. Månedsbrevet
sensureres ikke. Rotarystoff, forslag, diskusjonsemner, ris
og ros som angår klubben, er velkomment. Olav (red)

: Ole Herman Nordby
: Amund Rudlang

BÅTTUR TIL KOMMERSØYA med reker, godt
drikke og sang. Husk PÅMELDING!
Feller/partnere er hjertelig velkommen.
Ansvarlig
Referent

01.
18.
23.
26.
28.

: Hans Anders Rygh
: Torstein Sagen

: Per Halvor Rønningen

I JULI HAR VI MØTEFRI!
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
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