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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Jeg sitter og skriver disse linjer på
hytta i Nord-Østerdalen. Her er vi samlet storfamilien med hele 5 barnebarn
som alle er sulteforet på skikkelig snø!

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

VI VAR GODE PÅ UTVEKSLING.....
Vi har hatt 7-8 utvekslingsstudenter tidligere. Erik Ekeli
var en av flere aktive i dette arbeidet. Ungdom- og utveksling har alltid vært et viktig arbeide i Rotary, og gledelig nok
VI ER I STARTGROPA IGJEN.
TILBAKEBLIKK PÅ DETTE.
Året 1998 - en spennende dag for
våre utvekslingsstudenter Liz
Havey fra Illinois, USA, og vår egen
Joachim Breen Nilsen fra Holmestrand (Timmys sønn).

Det er moro å se dem ivrige med vinterlige aktiviteter. Her er det nok snø til
å grave snøhuler også.
Nyåret har gitt oss mange fine opplevelser sammen, og flere kommer!
Jeg gleder meg til spennende program
i mars. Dette borger for at det gode oppmøtet vi har hatt
hittil i år vil fortsette framover.
Nå i mars skal incoming Toralf på PETS (President Elect
Training Seminar), og starte prosessen med å sette våre mål
for 2017/2018. Grunnlaget for dette vil blant annet være
de innspillene dere har gitt i det siste peismøtet.
Som tidligere sagt og skrevet, så gjør vi mye riktig i klubben vår. La oss sammen fortsette på den kursen!
Vi sees, og husk at vi alle er "faddere" for våre nye reflektanter. La oss heller ikke glemme å være litt faddere for
hverandre også!

Rotaryhilsen fra Tobias

FEBRUAR HAPPENING......
17 torskeentusiaster stilte på Rotarymøte 7 februar.
Etter Presidentens velkomsthilsen holdt Kai en interessant 3-minutter om korrupsjon hjemme og ute.
Noe overraskende for mange var det nok at Norge på
verdenskartet over graden av korrupsjon i hvert enkelt land,
IKKE havnet nederst på rangstigen. Vi lå faktisk over alle
våre nordiske naboer og på linje med mange av våre andre
europeiske samarbeidspartnere. I en spørreundersøkelse
mener 47 % av Vestfolds innbyggere at det foregår korrupsjon i landsdelen.
Under diskusjonen kom det frem mange morsomme
korrupsjonshistorier fra Østen og Afrika om hvordan det
kan utvikle seg om en ikke ivaretar omgivelsene med nødvendige små gaver som sigaretter, whisky mm.
Torskebordets forrett var denne
gangen stekte torsketunger, etterfulgt av en veldesignet torsketallerken med både lever, rogn og
velsmakende torskeskiver.

Toralf

Liz Havey
1998

Liz kommer til Fornebu 8. august og blir kjørt direkte til Haraldvangen for undervisning i norsk
språk og kultur. Hun hentes igjen
15. august og blir hos rådgiver
Terje Karlsen i 10-12 dager. Da flytter hun hjem til til sin første vertsfamilie hos Jan Sollid for å begynne
på skole i 3. kl. videregående.

Joachim reiser samme dag
som Liz ankommer, til Madison i
Wisconsin hvor Joachim skal gå på Egdewood High Scool
som ligger 15 min fra hans første vertsfamilie.
Vi fikk se mye til Liz under dette skoleåret. Hun bodde
hos 3 vertsfamilier (3-4 måneder hos hver), og deltok på
mange aktiviteter og turer. Hun var også på Rotarys distriktssamling og på klubbens møter når hun hadde anledning.
Fra Joachim fikk vi løpende rapporter om hans studenttid.
Joachim holdt også foredrag om dette etter hjemkomst fra USA.
Normalt er det slik at for å få en student inn, må vi sende
en ut samtidig. Det er viktig at alle følger opp vår utvekslingsstudent med en positiv holdning, tar del i arbeidet, og støtter opp om aktiviteter.
Husk at resultatet avhenger av den jobben hver enkelt gjør!

PLIKTER og RETTIGHETER:
Som Rotarianer har du ikke bare møteplikt, men også
MØTERETT i Rotaryklubber over hele verden.
Rotary har gjennomgående en høyere status i andre
deler av verden, spesielt i Østen. Jeg har selv vært på
Rotarymøte både i Japan og Hong Kong. Skulle anledningen by seg så nøl ikke med å gå på et Rotarymøte i
utlandet. Flere i vår klubb har erfaring med dette.
Du blir godt mottatt, og de setter stor pris på at du
forteller hvor du kommer fra, litt om klubben, antall
medlemmer (godt å vite at du er fra distrikt 2290 :-) osv.
Selv har jeg fått flere venner både i Tokyo og Hong Kong
gjennom det å være en Rotarianer.
Og så dere:
noe jeg har lagt merke tid gjennom lang tid, de fleste av
oss er elendig dårlige til å bære ROTARYNÅLEN. Olav

LITT BASIC INFO OM ROTARY.....
til våre våre nye reflektanter, nyere medlemmer, og de av
oss som av ymse grunner ikke husker det lenger :-)
ROTARY ble stiftet i Chicago i 1905 av Paul Percy Harris og
fire andre gründere. De 4 var av nordamerikansk, tysk,
svensk og irlandsk opprinnelse og hadde protestantisk,
romersk-katolsk og jødisk tro. En var skredder, en gruveingeniør, en kullhandler og en advokat. Rotarys hovedkvarter
og administrasjon ligger i Evanston, Illinois, USA.

Program MARS 2017
ansvarlig: Kommunikasjonskomiteen ved Jan Sollid

Tirsdag 07.

ROTARY KOM TIL NORDEN OG NORGE med Kristiania
Rotary Klubb 1. juni 1922 (charter dato). Klubben ble konstituert på Rotarys fødselsdag 23. februar i 1922.
HOLMESTRAND ROTARY KLUBB (klubb nr. 12758) ble
startet i 1949. Vår fadderklubb er Tønsberg, med naboklubber Sande, Horten, Borre og Re.
Klubbens første president 1949/50 var bokhandler Leif Hovde
etterfulgt i 1950/51 av lege Gunnar Helle.
I dag består ROTARY INTERNATIONAL av mer enn 1,2 millioner medlemmer i 35 000 klubber i 200 land.

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 14.

Tirsdag 21.

ROTARY DISTRIKTER. RI ønsker at ingen distrikter skal
ha mindre enn 50 klubber og 1800 Rotarianere. Det er ca.
530 distrikter på verdensbasis med gjennomsnittlig 60 klubber i hvert distrikt.
NORGE er delt i 6 distrikter som hver ledes av en Distriktsguvernør som representerer Rotary International.
OVERSIKT OVER VÅRE DISTRIKTER I NORGE:
Distrikt 2250: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane.
Distrikt 2260: Østfold, Akershus m/unntak av Asker/Bærum.
Distrikt 2275: Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,
Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.
Distrikt 2290: Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder.
Distrikt 2305: Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal.
Distrikt 2310: Oslo, Asker, Bærum og Buskerud.

: Tor Tingbø

"RIGHT to Play" ved Jimmy Vika
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 28.

: Jan Sollid
: Espen Andresen

3-minutter ved Helge Kristensen
SURPRISE SURPRISE! - tbn
Referent

H.M. Kong Harald V er æresguvernør for Rotary i Norge.
PolioPlus programmet er
Rotarys største løft og det
største helseprosjekt noensinne. Det startet i 1979
for å vaksinere 6 milioner
barn på Filippinene. I dag
er den fryktede sykdommen så godt som utryddet.

PANAMA PAPERS - vår tids mest
dramatiske avsløring?
Foredrag ved Veslemøy Østrem - journalist og
avdelingsleder for politikk og økonomi i
Aftenposten

: Tom Johansen
: Stig Atle Vange

INTERNASJONAL TERRORISME.....
FELLESMØTE med FORSVARSFORENINGEN
Foredragsholder Lars Gule, filosof og
samfunnsdebatant, også kalt "Norges første
internasjonale terrorist"
Referent

: Lars Tveito

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 MARS
08.
14.
27.
28.

Ole Herman Nordby.............. 62
Erik Ekeli..............................84
Einar G Løken.......................64
Håkon Fæste.........................78

år
år
år
år

VI GRATULERER

Å VÅGE.....er for alle som tør,
men ikke tør,
men som gjør det allikevel.....
Månedsbrev Mars 2017 er sponset av:

BUKETTEN BLOMSTER
Holmestrandstoppen tel 33 05 38 20
Vi Spanderer hver 6. rosebukett!
(verdi 99,-) en glede å gi...en glede å få

ROTARY motto: Service Above Self

sponset av Impatiens A/S - Øistein B Larsen

