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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
De siste krampetrekningene av vinter
er forhåpentligvis forbi denne uken her.
Entusiaster kan fremdeles gå i nypreparerte løyper på Vestskauen i Sande, det
meldes om supre forhold! Vi planlegger
imidlertid sesongdebut i båten.
Det ble en fin minnestund for Ivar Jon
på Ødegårdsbua der de fleste av oss har
mange gode minner sammen med ham.
Det var flott at så mange kunne møte
både i kirken og på minnestunden etterpå. Det satte familien stor pris på.
Svein Otto er i full gang med forberedelser til mottak av
utvekslings-student. Første punkt på programmet er at Tone
Kolbenstvedt fra distriktet kommer for å godkjenne (sertifisere) oss som vertsklubb for Adriana fra Florida. Vi har ytterligere to ungdommer fra oss som reiser på sommerleir
dersom alt går etter planen: Det er barnebarnet til Torstein
og datter til Frode. Det skal bli flott å høre mer fra ungdommene framover.
Toralf (incoming) er i full gang med å planlegge høsten.
Bruk peismøtet 9. mai til gode diskusjoner og innspill til
hva DU ønsker at klubben skal gjøre og være for deg.
Rotaryapril gikk fort over med påsken midt i. Det er fortsatt inspirerende og hyggelig å se så mange av dere på møtene. Mai har også et godt og variert program, og jeg er
trygg på at det gode frammøtet fortsetter. Husk å ta godt
vare på reflektantene våre også. Som tidligere nevnt planlegger vi felles opptak av nye medlemmer ved presidentskiftet
i slutten av juni.
"Kom mai du skjønne, milde" til dere alle!

Rotaryhilsen fra Tobias

Minneord om Ivar Jon Tunheim
Vårt kjære medlem Ivar Jon Tunheim døde etter lengre tids
sykdom den 10. april, 60 år gammel.
Ivar Jon ble medlem av Rotary i 2007. Han var klubbens
president året 2013-14. Han var trofast og pliktoppfyllende,
og spesielt hans skriftlige formuleringer ga klubben et løft
både innad og utad. Tekstbidrag fra Ivar Jon kom regelmessig til sykdommen satte en stopper for det.
Ivar Jon var levende opptatt av formidling og kultur, og var
ofte den som bidro sterkt til trivsel og samhold på våre sosiale sammenkomster. I klubbens daglige virke var hans bidrag var alltid reflekterte og balanserte, og avdekket en kunnskapsrik person som var oppriktig interessert.
Vi vil savne Ivar Jon i klubben vår, hans trofaste tilstedeværelse og vennlige vesen. Vi deler familiens og vennenes sorg
over tapet av et godt menneske, og vil minnes Ivar Jons
vennskap i ærbødighet.
På vegne av Holmestrand Rotaryklubb
Tobias Brodtkorb - President

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

Noen ord til om Ivar Jon Tunheim som fikk tildelt
Paul Harris Fellow Recognition (PHF) den 23. juni 2016.
BEGRUNNELSE:
Ivar Jon`s klassifikasjon var samferdsel, og fadder var Jon
Petter Helgestad.
Ivar Jon hadde bakgrunn som journalist og redaktør, og
har de siste årene vært seksjonssjef i Vegvesenet.
Hans bakgrunn og personlighet ble raskt en viktig ressurs
for klubben, spesielt med hensyn på pressekontakt, og som
skribent og fotograf til klubbens månedsbrev. Kun måneder etter opptak i klubben er han en fast leverandør av humørfylte referat og innslag, til stor glede for vår redaktør, Olav.
Klubben engasjerte seg i opparbeidelsen av 1000-års stedet
i byen, og Nysgjerrigstatuen ble der et midtpunkt. Da klubben i den forbindelse bestemte seg for å opprette en Æresnysgjerrigpris, tok Ivar Jon pennen fatt, og skrev hilsningsverset ”Nysgjerrig”, som idag står på diplomet, sammen med
bildet av statuen.
Vi i Holmestrand Rotary Klubb har satt stor pris på Ivar Jon
sine språklige evner og kunnskap innen flere fagfelt.
Vi opplevde ham slik han selv uttrykte det i et ”livsmotto” i
et tidligere månedsbrev;

”Stinn av livsglede; kraft og pasjon!
Nysgjerrighet gir en kraftinjeksjon”
Trist at vi ikke fikk mer av Ivar Jon, men minnene har vi.....

Hei Olav,
her kommer et lite innspill
fra Ambassadørkurset for
utvekslingsstudenter, til
månedsbrevet.
Deltok som rådgiver for
klubben og sammen med
vår utvekslingsstudent
Verena Schjerven
(hun i hvit bluse)

Hilsen Svein Otto

Ambassadørkurs for utvekslingsstudenter.
Lørdag 1.april hadde jeg gleden av å delta på en distriktsamling i Bamle for våre utvekslingsstudenter. Samlingen,
som ganske betegnende kalles Ambassadørkurs, har som
formål å knytte sammen kommende og tidligere norske og
nåværende utenlandske utvekslingsstudenter, samt gi og
motta informasjon, og utveksle erfaringer mellom studentene.
DG 2290 Sigurd Høeg, og Tone Kolbenstvedt, CYEO i distriktet vårt, ledet det hele, og mye nyttig informasjon ble gitt.
Spesielt nyttig for de studenter som skal ut, men også for
oss som skal ha ansvar for de som kommer, og for litt engstelige foreldre som også deltok!
Det er alltid en fantastisk opplevelse å møte disse entusiastiske ungdommene våre. Her sprudlet kommunikasjonen
mellom de fra første sekund! Ingen tvil om at her bobler det
over av opplevelser fra store deler av kloden. (fortsetter.....)

Disse friske ungdommene burde holde et seminar for våre
politikere! Her er det mye å lære!!
Jeg fikk i alle fall med meg både nødvendig kunnskap og
motivasjon for jobben som rådgiver, og vår student Verena
boblet over av glede og inspirasjon. Hun kan ikke komme
seg av gårde fort nok! Siste nytt er at Verena skal til Florida,
og at vi får en student fra Florida hit til oss i starten av
august. Adriana Jane Benefield heter hun.
Bildet viser hele
den entusiastiske
gjengen med flotte
ungdommer som
skal ut og studere
og oppleve verden,
- med litt hjelp og
bistand av Rotary.
Bilder og info fra

Svein Otto

Program MAI 2017
ansvarlig: Programkommiteen ved Stig Kløvstedt

Tirsdag 02.

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 09.

EN BØNN FRA REDAKTØREN.......
Beklager at jeg ikke alltid er på møtene, og dermed
ikke får fanget opp det som skjer der. Jeg ønsker at
møtereferat også kopieres inn til olav@limaco.no Innspill er mer enn velkomne til månedsbrevet :-)
18.april holdt informasjonssjef Siri Ulvin fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) et opplysende og interessant
foredrag om "Utfordringer i anleggsbransjen i dag".
MEF er en frittstående organisasjon for over 2000 bedrifter som har over 30.000 ansatte og 70 mrd i årlig omsetning.
MEF ivaretar medlemsbedriftenes interesser med juridisk
bistand, spørsmål, opplæring, rekruttering og skaper nettverk via møter, messer, Facebook o.l.
Større krav til gjennomføringsevne i dag, og utfordring
med flere underentreprenører og/eller med billig utenlands
arbeidskraft som skaper ulike konkurransevilkår når det
skal konkurreres om prosjekter.
Stort problem at byggherrer ikke har kompetanse og
bevissthet til å sjekke tilbyderes seriøsitet og soliditet.
De minste kommunene har tekniske etater som ikke er
profesjonelle og kunnskapsrike nok som bestillere og kvalitetssikrere. De ser ofte kun på laveste pris. Stort problem!
Offentlige myndigheter burde ha kontrollorganer som
kunne foreta komplekse vurderinger.
MEF påvirker næringspolitikken via Statens vegvesen,
politikere og utformingen av NTP (Nasjonal Transport Plan).
"Norge er ikke ferdig bygd". MEF jobber for strengere
krav til HMS, kvalitet og dokumentasjoner.
Referent: Ingeborg K Sølverud
25. april oppfordret incoming Toralf til et aktivt peismøte
9.mai med spesiell fokus på mulig lokalt prosjekt som kan
gjøre Rotary synlig i den flotte utviklingen byen er inne i.
Kveldens foredragsholder Erlend Larsen fenget forsamlingen med sin presentasjon av Den kalde Krigen og Vestfold.
Han trakk bakteppe helt fra den Russiske revolusjon i 1917
til 1981, et bilde mange har følt på kroppen gjennom oppveksten. Skremmende i etterhånd å se at Sovjet hadde helt
klare planer om å invadere Norge med Oslo gjennom landsetting av styrker i Larviksområdet.
Medlemskap i Nato og terrorbalansen gjennom atomtrussel var kanskje det som avverget angrep.
Utover på 60-tallet var Norge etter forholdene bra forberedt og "Uthuset" i Stokke var ikke noe uthus med lager av
30 tonn sukker som beredskap.
Avskjæringsaksen for invasjon sørfra var Holmestrand Hof - Eidsfoss og forsvarsanleggene kan ses også i dag.
Forsvaret har endret seg fra 13 brigader på topp til 1 dag.
Referent: Jan Sollid

: Tom Johansen
: Martin Westbye

PEISMØTER - Komitemøter
Komiteformenn bestemmer møtested og
innkaller. Tema fra presidenten.
HUSK: Referat og fremmøteoppgave til
president, sekretær Tom, Bjørn (web).

Tirsdag 16.

MØTEFRI - dagen før festdagen........

Tirsdag 23.

3-minutter ved Øistein B Larsen
EGO-FOREDRAG ved Torstein Sagen
Ansvarlig
Referent

PÅ MØTENE I APRIL.....
Jeg, (Olav red) fikk ikke anledning til å delta på møtet
4.april, og dermed ikke referere fra dette - men referat kan
leses på vår webside.

"RIGHT TO PLAY"
Noe som angår oss alle - ved Jimmy Vika

Tirsdag 30.

: Stig Kløvstedt
: Alv Smith Johansen

"PLATTFORM VESTFOLD"
Hva har vi fått til så langt, og hvilke
utfordringer gjenstår? Litt om hvordan Plattform Vestfold har opplevd prosessen med de
forskjellige jernbane/linjevalgene gjennom
fylket. Tom-Olaf N Kjær forteller.
Ansvarlig
Referent

: Øivind Haugen
: Svein Otto Schjerven

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 MAI
02.
06.
08.
10.
10.
11.
14.

Jon Petter Helgestad............. 61 år
Svein Otto Schjerven............. 69 år
Kaj Haagensen...................... 68 år
Bjørn Nymoen....................... 69 år
Øivind Haugen...................... 66 år
Timmy Breen Nilsen..............72 år
Amund Rudlang....................70 år

VI GRATULERER
Månedsbrev Mai 2017 er sponset av:

LIFT og MASKINUTLEIE
FOR PROFF OG PRIVAT
VI FIKSER DET MESTE

LIMACO
330 50160 www.limaco.no

