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MÅEMNBER - Rotary Foun
NOV

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Jeg sitter for tiden i varme Alanya/Tyrkia og nyter
en solrik blå himmel og en sjøtemperatur på 25 grader, og her skal jeg være helt frem til 11. november. På
nettet og på TV ser jeg at snøen har gjort et tidlig inntog i
deler av hjemlandet og at Sørlandet drukner i høstregn. Mine
forberedelser så langt mot vintersesongen er at plenen er
klippet for siste gang, terrassemøblene båret inn og bilen
ble vinterskodd før jeg kastet meg på toget til Gardermoen.
Når jeg kommer hjem har jeg bare noen uker på meg før
flyttelasset går fra min enebolig hvor jeg har bodd i 23 år og
ned til den nye JM blokka ved hotellet.
Rotary er selvfølgelig med meg også i ferien. Med støtte
fra en meget velfungerende organisasjon føler jeg meg rimelig komfortabel med å kunne være borte i tre uker, og er
trygg på at vi opplever noen hyggelige og aktive peismøter
og en solid møteledelse i de to møteukene jeg er fraværende.

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

Fra Svein Otto:
Som alle medlemmer er gjort kjent med på e-mail, så
har Adriana Jane Benefield, vår utvekslingstudent fra
Florida, reist hjem.
Rotary´s Youth Exchange ble ikke det hun eller vi forventet. En trist sak og en vanskelig avgjørelse, men vi
mener Adriana vil få det bedre ved å fortsette sitt liv i
hjemlige trakter i Florida. Den siste tiden bodde hun
hos Eva og meg, og hun uttrykte at hun hadde hatt
gode opplevelser i Holmestrand. Men, dessverre, hennes
bakgrunn og historie innhentet henne. Hun ba meg
hilse til klubben og takke for støtten vi ga henne.
På bildet ser dere Adriana og min kone Eva under
avreise sist onsdag. En tung dag for oss alle.

Vi ønsker Adriana
alt godt i fremtiden.

Mye har fungert utmerket i vår klubb i dette Rotaryåret.
Vi har hatt en solid oppslutning om et innholdsrikt møteprogram, og det har vært en hyggelig opplevelse for meg å få
fungere som møteleder i klubben. Jeg ser faktisk frem til hvert
møte med en viss spenning og føler meg vel med oppgaven.
Det som naturlig nok ikke har vært like hyggelig å oppleve var at vi dessverre måtte avslutte vårt ansvar som vertsorganisasjon for vår utvekslingsstudent Adriana fra Florida.
Slik det utviklet seg ble det dessverre en urimelig stor belastning for våre vertsfamilier og ikke minst for Adriana selv.
Vi håper virkelig hennes nærmeste vil forstå situasjonen og
ta godt vare på henne når hun kommer hjem. Jeg håper
imidlertid at dette ikke senker vår positive holdning til
Rotarys utvekslingsprogram. Vi har masser av positive
tilbakemeldinger både fra de som vi har sendt ut fra Norge og
de som har kommet til oss, og så vidt jeg vet er det historisk
bare to som har avsluttet sitt opphold før tiden i vårt distrikt.
Nå ønsker jeg fortrinnsvis å konsentrere meg om alt det
positive. Jeg har registrert at jeg rekker tilbake til vår alltid
hyggelige fårikålaften, våre siste høstmøter, og ikke minst
vårt julemøte. Søknaden om sentrale støttemidler til vårt
Ugandaprosjekt er allerede sent inn med forsikring om at
julemøtet blir minst like lukrativt som tidligere.

En hyggelig Rotaryhilsen fra Toralf

Svein Otto

Peismøter/Komitemøter 31. oktober
- Et stort og variert oppkomme av programforslag og
mange spennende foredragsholdere er foreslått.
Les referatene på vår hjemmeside
www.holmestrand.rotary.no
- Fremmøte på peismøter er høyst variabelt. Uten tvil er
peismøte en nyttig "workshop" hvor vi i mindre grupper kan
diskutere og komme med meningsytringer, samt klekke ut
gode ideer og forslag til aktiviteter. I tillegg er det en sosial,
avslappende, og "bli bedre kjent med hverandre" greie.

Fremmøte på peismøtene den 31. november:

REDAKTØREN BEKLAGER
Håper dere tilgir at dette månedsbrevet er noe "tynt" da
jeg kom i tidsnød med mye å gjøre på jobben, samt at jeg
reiser til Bygg- og anleggsmesse i Paris i morgen tidlig søndag.
Men, når jeg først er i verdensmetropolen "tar jeg en" for
dere også :-)
Kommer ikke på det spennende møtet om NOAH på f.k.
tirsdag 7.

Olav

Kommunikasjonskomiteen 4, 6 med forfall
Møte og Kameratskap 4. 6 med forfall
Service/TRF komiteen 6, 3 med forfall
Medlemskomiteen 9 strålende, kun 1 med forfall

Diskusjonstema ?
Hva gjøres i forhold til medlemmer
som ikke møter, og da snakker vi
ikke om fravær en og annen gang,
NEI det er de som nesten aldri
viser seg på møtene.......

TIDENE HAR ENDRET SEG I ROTARY.....
som Johan Svele ofte uttrykker det.
Før hadde vi stilige årsfester, 100-årsfest og
mere. Akk ja, "før var alt så meget bedre"...

Program NOVEMBER 2017
Tirsdag 07.

Gjengir nedenfor invitsjon, program og meny
på en uforglemmelig aften på ærverdige
Eidsfos Hovedgård.

LANGØYA - FORTSATT DRIFT ELLER
SNARLIG NATURPERLE ? Drifts- og
operasjonsdirektør John Ragnar Tveit i NOAH
orienterer i lys av siste tids nyheter
Ansvarlig
Referent

: Tobias Brodtkorb
: Håkon Fæste

Tirsdag 14.

ROTARY INTERNATIONAL 100-ÅRSFEST
lørdag 5. februar 2005 på Eidsfos Hovedgård
Vi samles til sammenryst kl. 17.29 hos følgende
verter:
Jon Petter Helgestad - Terje Karlsen - Hans Narverud
- Torstein Sagen - Magne Aven - Espen Andresen Svein Otte Schjerven
Avreise med buss fra vertene kl. 18.15 til 18.55
med ankomst Eidsfos Hovedgård kl. 19.30

FÅRIKÅL PÅ ØDEGÅRDBUA
En sosial aften med skrøner, kraftige drikker
og en "vovet" atmosfære
PÅMELDING til info@e-andresen-as.no innen fredag 10. nov
Ansvarlig
Referent
Tirsdag 21.

FELLESMØTE FORSVARSFORENINGEN og
HOLMESTRAND ROTARY KLUBB
Kaiser, Beredskapsleder i Vestfold. Tittel TBN
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 28.

: Stig Kløvstedt
: Arne Fladby

VÅRE REISENDE "ROTARY UNGDOMMER"
Kom å hør Verena "live" fra Florida, og Frodes
datter forteller om sitt opphold i Spania
Ansvarlig
Referent

Table of contents
3-retters jubileumsmiddag bestående av

: Espen Andresen
: Marit Foss

: Frode Ekeli
: Erik Ekeli

verena

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller
Forrett
Sennepsmarinert laks - Hvitvin
Hovedrett
Kalvestek med friske grønnsaker og ristet sopp Rødvin
Dessert
Hjemmelaget isparfait - Kaffe

3-min MÅ SELV sørge for stedfortreder ved fravær.
President 2017-2018
Mob 901 20 785

Toralf Cock
toralf@cock.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

Minibar - Salg av drinker og forfriskninger
Musikk ved Romeo Clive
Alt dette får du til kuvertpris 580,som inkluderer buss tur/retur
Betales på forhånd med tilsendt giro

Fødselsdager i NOVEMBER
01.
01.
01.
02.
04.
07.

Tore Hansen......................... 49
Lars Tveito............................ 62
Tore Hansen......................... 49
Heidi Hammervik.................. 47
Olav Georg Dalseth............... 74
Hans-Arne Risnes................. 60

VI GRATULERER

Antrekk Smoking eller Mørk Dress
Månedsbrev November 2017 er sponset av:

Kanskje vi skulle tenke på å gjenta et slikt
arrangement når
Holmestrand Rotary Klubb fyller 70 år i
2019 ?

LIFT og MASKINUTLEIE
FOR PROFF OG PRIVAT
VI FIKSER DET MESTE

LIMACO
330 50160 www.limaco.no
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